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Anak Sholeh & Sepeda Dino
Siti Badriah. S.Pd.AUD

“Dino! Dino!!” terdengar teriakan seorang Ibu
dari dalam rumah yang tampak sederhana, beberapa
saat kemudian suara itu semakin jelas terdengar,
karena belum mendapat jawaban dari yang di serukan
namanya, Ibu Zaenab keluar rumah dengan raut wajah
kesal dan khawatir.
Ibu Zaenab bergumam. “Astagﬁrullah, kemana
anak ini? Dino belum makan, belum sholat, juga jarang
tidur siang”
Dino!! Dino!!” teriak Ibu Zaenab penuh harap
mendapa t jawaban dari Dino, anak s ema ta
wayangnya.
“Ya Allah...dimana saya harus mencari Dino?
Ba g aima na s aya menging a tka n Dino untu k
berpamitan dan tahu waktu kalau bermain,
bagaimana saya harus menasehatinya, padahal Ibu
Guru di sekolah, selalu memberi pesan pada anakku,
bermain di waktu yang tepat, makan siang dan
istirahat siang seperti teladan rosulullah, tapi kenapa
sulit sekali memberi pengertian pada Dino?” keluh Ibu
Zaenab suatu hari di dalam doa sholat duhurnya.
@@@
“Ibu! Dino pergi dulu ya.” Terdengar suara anak
kecil dari samping rumah sambil menaiki sepeda
pancalnya.
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“Tunggu dulu Dino, kamu mau kemana?!!” teriak
Ibu sambil tergopoh – gopoh keluar dari rumah
berusaha mempercepat langkahnya agar dapat
mencegah Dino untuk bermain sepeda karena sudah
mendekati waktu duhur dan belum makan siang.
“Main dengan Kharis Bu.” sahut Dino sambil
mempercepat
sepedanya tanpa menghiraukan
teriakan Ibu Zaenab.
“Dino! Tunggu! Huh, anak ini selalu begitu”
teriakan Ibu Zaenab melemah kemudian menghela
nafas panjang untuk bersabar, ia merasa langkahnya
sia – sia karena Dino terlalu cepat untuk di cegah.
Dino anak TK yang sangat aktif, sehat, mudah
bergaul dan memiliki banyak teman. Kharis teman
bermain Dino yang paling akrab, mereka sering
menghabiskan waktu bersepada keliling komplek.
Dua sahabat ini sangat pemberani dan percaya diri.
“Kring – kring ada sepeda, sepedaku roda dua,
ku dapat dari ayah karena rajin bekerja...” sayup sayup terdengar suara Dino dan Kharis bersenandung,
sementara langit musim kemarau siang itu terasa
hangat, matahari tampak redup memancarkan
sinarnya, angin berhembus sepoi – sepoi, daun
melambai – lambai dengan lembut karena angin siang
itu seperti memanjakannya, cuaca seperti inilah yang
membuat dua sahabat itu sangat menikmati aktivitas
bersepeda. Dari kejauhan terlihat rombongan Zaky
bersepeda lengkap dengan topi dan tas di punggung
mereka. Rupanya Zaky dan teman – temannya akan
pergi belajar kelompok di desa sebelah. Zaky
tetanggga Kharis dan sudah duduk di bangku Sekolah
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Dasar.
“Ris, Kharis, ada Mas Zaky, Mas Rendra, dan
mas siapa ya itu?” tanya Dino pada Kharis sambil
menunjuk rombongan sepeda Zaky dan teman –
temannya.
“Aku tidak tahu Din” sahut Kharis sekenanya,
sambil terus memainkan pedal sepada dengan ujung
kakinya, tanpa menengok arah yang ditunjuk Dino.
“Ayo, kita ikut mereka, bosan juga nih, dari tadi
muter – muter disini sini saja” ajak Kharis setelah
melihat rombongan Zaky, yang kemudian diikuti
anggukan yakin dari Dino. Dua sahabat ini akhirnya
mengikuti rombongan Zaky bersepeda.
“Ris, kita mengikutinya dari jauh saja, jangan
sampai mereka tahu kita sedang mengikuti ya!” saran
Dino sambil mengurangi kecepatan sepedanya,
sementara Kharis dengan senang hati menyetujui
saran Dino.
Dalam perjalanan yang menyenangkan itu,
rupanya Zaky dan teman-temannya tidak menyadari
ada dua anak kecil yang sedang mengikuti mereka.
Mereka mengayuh sepeda dengan santai dan pelan.
Sesekali terdengar suara canda dan gelak tawa yang
natural, entah apa yang mereka bicarakan dalam
perjalanan siang itu.
Sementara jauh dibelakang meraka, Dino dan
Kharis penuh kewaspadaan mengikuti rombangan
Zaky. Belokan pertama, kedua, ketiga, dan beberapa
belokan berikutnya mereka masih mengikuti, sampai
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akhirnya di perempatan jalan yang terlihat semakin
menyempit, mereka mulai tertinggal dan kehilangan
jejak.
“Ris, rombongan Mas Zaky tadi belok kemana
ya?” Tanya Dino sambil menoleh ke kanan dan ke kiri
mencari jejak rombongan yang mereka ikuti. Tampak
punggung tangan Dino mengusap keringat di dahi
sambil menghembuskan nafas sekuatnya untuk
melampiaskan kekesalan.
“Mungkin ke sini, ayo ikuti terus.” jawab Kharis
percaya diri sambil mengarahkan sepedanya belok ke
kanan.
“Lho...! Kok tidak terlihat rombongannya Mas
Zaky? Kita belok kemana ini Ris?” tanya Dino mulai
agak ragu untuk mengayuh sepeda, tangannya yang
kecil spontan menarik rem untuk menghentikan laju
sepeda yang semakin tak tentu arah.
“Ya Allah, kok sudah tidak terlihat lagi ya? Ayo
Din, cepat kita cari mereka, kita tertinggal, ayo belok
kesana saja”. Ajak Kharis sambil berbalik arah mencari
jalan lain untuk menemukan rombongan kak Zaky.
“Tidak tampak lho Ris, kemana ini?” jawab Dino
dengan suara yang bergetar karena rasa takut.
Kaki – kaki kecil Dino dan Kharis terus
mengayuh sepeda semakin cepat, mengitari jalan
jalan berkelok nan luas, belok ke kanan, lurus, belok ke
kiri, jalan lurus lagi, tak terasa nafas mereka mulai
terengah – engah, hatipun mulai gundah, peluh dan
raut putus asa mulai tampak jelas di wajah kecil
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mereka, rasa panik semakin menguasai hati mereka,
bercampur dengan rasa takut, takut semakin
tertinggal, takut tersesat semakin jauh, dan takut
tidak bisa menemukan jalan pulang, mereka dalam
bahaya. Siang yang sejuk saat itu terasa panas dan
pengap.
“Hwa...hwa...hu...hu...hik...hik...hiks...” tiba – tiba
tangis Dino memecah keheningan, menyayat hati
yang mendengarnya, tangis yang putus asa dan
ketakutan, sedangkan disekeliling mereka tampak
sepi, tak seorangpun tampak melintas dijalan itu.
“Dino, sudah dong jangan menangis, ayo kita
cari rombongan Mas Zaky tadi, terus kita kayuh yuk!”
ucap Kharis berusaha menyemangati dan meredam
tangis Dino yang tersedu – sedu.
“Memangnya kamu tahu, kemana Mas Zaky
tadi ? Huhuhu..., kita sudah mencari kesana kemari
tidak ada, kita tersesat Ris, bagaimana ini? Sekarang
kita di mana Ris? Ibuku pasti bingung mencari,
bagaimana ini? Huhuhu!” jawab Dino disela sela
tangisnya yang semakin menjadi.
Sementara di rumah Dino yang sederhana, satu
jam, dua jam dan tiga jam, Ibu Zaenab menunggu
dengan gelisah, Dino belum juga pulang, rasa
khawatir semakin menjadi setelah mengingat siang
itu Dino belum makan, waktu tidur siangpun semakin
berlalu. Ibu Zaenab mencoba mencari ke rumah
Kharis, dan hasilnya Ibu Zaenab tidak menemukan
anaknya. Begitupun orang tua Kharis sangat khawatir
dan bingung menyadari anaknya belum juga pulang.
Dalam ketidaktahuan itu, mereka berusaha mencari
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Dino dan Kharis
bersepeda.

menyusuri jalanan desa dengan

“Hai...anak – anak, apa yang kalian lakukan
disini? Kenapa menangis? Apa kalian terjatuh? Ada
luka? Atau ada seseorang yang mengganggu kalian?”
tiba – tiba terdengar suara ibu muda mengagetkan
Dino yang tengah menangis, tangan seorang Ibu yang
berparas lembut itu menepuk pundak Dino, berusaha
menenangkan dan mencari tahu apa yang terjadi.
“Kami mau pulang!” Jawab Kharis berusaha
menggambarkan keinginannya dengan kata yang
terbatas.
“Astagﬁrullah..., kalian tersesat? Dengan siapa
kalian tadi sampai di daerah ini?” tanya ibu muda
tersebut penuh iba, setelah memahami raut muka
Dino dan Kharis yang sangat panik dan takut.
“Jangan kawatir, katakan dari desa mana kalian?
Siapa orang tua kalian? Ayo saya antarkan pulang!”
hibur ibu tersebut penuh kasih dan mengharap kata –
katanya bisa menenangkan dan meredam tangis Dino.
“Ada apa ini?” tanya seorang bapak dengan
badan tegap dan kumis tebal, yang tiba – tiba berhenti
melihat keramaian di tepi jalan itu. Jok motornya
penuh dengan karung padi yang terlihat berat dan
tampak basah karena baru saja di panen dari sawah.
“Lho...kamu kan anaknya Pak Burhan to! Lha kok
sampai ke daerah ini main sepadamu Nak? Waduh
orang tuamu pasti bingung mencari.” kata bapak itu
dengan penuh keyakinan sambil menunjuk kearah
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Dino. Rupanya beliau Pak Rohmat, teman ayahnya
Dino berladang.
“Ayo saya antar pulang! Atau kalian ikuti motor
saya pelan - pelan ya!” pinta Pak Rohmat sambari
bersiap menaiki sepeda motornya.
“Tidak mau!! Aku mau ibuku...hu huhu hiks hiks!”
teriak Dino masih dengan tengisannya yang kontan
saja merusak konsentrasi Pak Rohmat yang langsung
mengurungkan niat untuk menaiki sepeda motornya.
“Apakah benar bapak mengenali dua anak ini?”
tanya Ibu muda tadi menyelidik. “Sepertinya mereka
benar – benar ketakutan pak, mereka sama sekali
belum mengenal anda dan lingkungan disini,
mungkin anda bisa menelfon orang tuanya, biar
mereka yang menjemput anak – anak ini pak!” saran
Ibu muda tersebut dan rupanya saran tersebut di
terima dengan baik.
Sejurus kemudian Pak Rohmat mengeluarkan
Hp jadul dari saku celananya yang tampak kotor
karena lumpur sawah yang masih melekat di sana sini.
@@@
“Ibu...!” maaan Dino, Dino tidak akan
mengulangi kenakalan ini”. Sesal Dino sambil
memeluk Ibunya begitu tiba di tempat Dino tersesat.
Saat itulah Dino menyadari akan pentingnya
pendampingan orang yang lebih dewasa pada saat
menjelajah daerah yang baru. Dino merasa di tegur
oleh Allah, Dino menyesal tidak mengindahkan
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nasehat Ibunya. Rasa takut dan panik yang dia alami
hari itu akan menjadikan Dino anak yang lebih baik.
Dia berjanji dalam hatinya akan selalu mematuhi
nasehat orang tua. Seperti masa kecil Rosullullah SAW
dalam pengasuhan pamannya, Abu Tholib. Rosulpun
menjadi anak yang sholeh karena selalu menaati
nasehat pamannya.
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Berakhlaq Mulia di Sekolah
Syarifah Aini

Oki adalah anak kelas 3 SD Mentari Satu. Oki
memang tampak sangat berbeda dengan anak
lainnya. Matanya merah, tubuhnya kurus, rambutnya
panjang, pirang karena terpanggang terik matahari,
kulitnya gelap dan tubuhnya lebih kecil dari anak
lainnya. Oleh karena itu, ia sering jadi bahan ejekan
teman-teman, walaupun tidak semuanya mengejek
Oki.
Biyya masih mau bermain dengan Oki dan
meminjamkan buku catatan atau pensilnya kepada
Oki. Namun begitu, Oki masih sangat pendiam dan
pemalu, ia jarang bercerita tentang dirinya. Biyya
sangat ingin tahu kenapa Oki sering terlambat datang
ke sekolah dan tidak memiliki perlengkapan menulis
seperti yang dimiliki teman lainnya. Biyya tidak berani
bertanya karena khawatir hal itu akan membuat
Okimerasa semakin sedih.
Biyya selalu teringat apa yang dikatakan oleh
guru mengajinya, “Rasulullah sangat penyayang
kepada kaum mustadh'aﬁin. Anak-anak tahu tidak
siapa itu kaum mustadh'aﬁin?”
“Siapa itu kaum mustdh'aﬁin, Ustad?” Tanya
Biyya dengan mata berbinar penasaran.
“Mereka adalah kaum lemah yang tertindas
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dan tidak mampu membela dirinya sendiri. Mereka
dalam kondisi kurang beruntung dari kita dan
membutuhkan bantuan kita.” Jawab Ustad.
“Ustad, seperti apa orang yang tertindas itu?
Apakah kalau kita kasihan melihatnya, ia juga disebut
kaum tertindas?”Tanya Biyya lagi yang masih belum
puas dengan jawaban Ustad.
Ustad membenarkan sambil memberikan
beberapa contoh,“ Nah, pada masa Rasulullah dulu,
ketika masih ada perbudakan dan orang-orang masih
membedakan perlakuan terhadap orang lain
berdasarkan kekayaan dan keturunan mereka. Jika
mereka tidak kaya dan bukan keturunan bangsawan
kemudian mereka diperlakukan lebih buruk.” Lalu
Ustad menceritakan kisah Bilal Bin Rabah, “Ia adalah
sahabat Rasul yang terompahnya terdengar di surga.
Artinya ia dijamin Allah masuk surga sebab iman dan
ketaqwaan dalam hatinya. Anak-anak bisa melihat
ﬁrman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 13 mengenai
hal ini. Jadi, tidak ada seorangpun yang boleh menilai
buruk teman lainnya hanya karena ia tampak tidak
sama dengan mereka.”
***
“Oki, hari ini kita pelajaran olahraga, kan? Nanti
kita ke lapangan bareng, ya?” Sapa Biyya suatu ketika.
Oki hanya menatap dan kemudian berlalu tanpa
mengatakan apa-apa.
14

Pulang sekolah Biyya mengadu pada Bunda,
“Biyya bermaksud baik karena kasihan dia tidak punya
teman, Bun. Eh, dia malah menyebalkan begitu.”
“Barangkali karena sering diejek Oki jadi sering
tidak percaya masih ada teman yang baik padanya.
Biyya jangan terburu-buru merasa kesal. Sekali lagi
yang harus kita pahami adalah, tentu Oki punya alasa
kenapa ia seperti itu, sering terlambat ke sekolah,
tidak punya perlengkapan yang cukup, dan bajunya
terlihat kusam. Oki tidak mau berbicara dengan Biyya
barangkali ia khawatir akan diejek seperti yang sering
dilakukan teman-teman lain kepadanya, jadi Oki tidak
ingin lebih sedih lagi dan memilih diam dan pergi
menghindari Biyya.”
Mendengar penjelasan itu, Biyya semakin
sedih. Ia bisa membayangkan bagaimana beratnya
setiap hari ke sekolah dan setiap hari diejek. Betapa
tidak enak menulis dengan buku yang tipis dan
gampang sobek. Kemarin Oki dipanggil ke kantor
g u ru da n menda p a t h a di a h da ri B u G u ru ,
kelihatannya, sih, begitu. Tapi beberapa teman masih
mengejek Oki dan bukannya senang Oki sekarang
memakai seragam yang lebih bagus dan sudah
memiliki tas untuk ke sekolah. Biyya berpikir
barangkali karena badan Oki kadang-kadang masih
kotor dan Oki lupa menyikat gigi.
Saat meminjamkan rautan, teman-teman

15

lainnya sedang tidak ada, Biyya berbicara dengan hatihati dan sopan, “Wah, sekarang baju kamu baru dan
cocok sekali dengan tasnya. Apa kamu suka mandi
pakai sabun dan bersampo sebelum ke sekolah? ”
awalnya Oki hanya menatap Biyya sebelum menjawab
dengan gelengan. “Kenapa?” tanya Biyya lagi. “Aku
tidak sempat dan kadang-kadang sabun dan sampo
sudah habis.” Jawab Oki pelan. Biyya tersenyum
mengangguk dan ber'oo' panjang, mengambil
kembali rautannya sambil berkata Oki boleh
meminjam lagi jika perlu.
Esoknya Oki terlihat lebih bersih.”Waw, Oki
segar sekali kamu pagi ini!” Oki tersenyum pada Biyya
dan memperlihatkan geliginya yang ternyata lupa
disikat. Biyya bilang terkadang ia juga malas menyikat
gigi tapi itu benar-benar tidak enak, rasanya giginya
penuh lemak dan bau. “Kalau begitu besok kita sikat
gigi sebelum ke sekolah, yuk!”. Ajak Biyya untuk
menyemangati dirinya sekaligus.
Mira dan Hanna selama ini tidak pernah ikut
mengejek Oki tapi mereka jadi malas bermain “Iya,
nih, Biyya sekarang selaluu ke sudut kelas berbicara
dengan Oki, padahal Oki kan, memang tidak suka
berteman!” gerutu Hanna suatu hari.
“Duuh, Mira, Hanna... jangan salah paham, dong.
Biyya Cuma ingat apa yang dikatakan Ustad, kita harus
meneladani akhlak Rasul selain siddiq, amanah,
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fathanah, juga membela kaum lemah.” Biyya mencoba
membujuk kawan dekatnya agar mau menyapa Oki
dan tidak menjauhi apalagi mengejeknya. Mira dan
Hanna setuju, walau mereka tidak bisa langsung akrab
tapi sikap mereka sudah berubah sedikit-sedikit
kepada Oki. Mereka menyapa dan mengajak Oki
mengobrol, menanyakan akan jajan di kantin atau
tidak. Membagi makanan ringan atau bekal yang
mereka bawa dari rumah dan banyak perlakuan baik
lainnya yang membuat Oki sekarang tampak lebih
bahagia dan percaya diri.
“Waah, Biyya jadi teringat lagi cerita akhlak
Rasul yang disebut Ustad dengan husnudzan. Itu
artinya berprasangka baik dan semua muslim harus
menjaga prasangkanya pada saudaranya yang lain.
Jangan buru-buru menyangka teman kita tidak mau
lagi bermain bersama,atau sudah sombong karena
tidak menyapa sekali. Muslim harus menjaga segala
prasangkanya agar selalu baik kepada muslim lainnya.
Jadi maaan Biyya kalau tidak bisa lagi bermain
sesering dulu dengan kalian. Biyya hanya sedang
berusaha membantu Oki yang sering terlihat sedih
karena dijauhi dan diejek teman lainnya. Biyya ingin
mengajak kalian menolong Oki agar tidak diejek terus
menerus.” Terang Biyya ke teman-temannya.
Sedikit demi sedikit kawan-kawan berhenti
mengejek Oki, semua nyaman melihat sikap Biyya,
Mira dan Hanna. Rudi yang dulu paling suka
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mengejek Oki juga mulai tidak berani melakukannya
lagi karena takut dibenci kawan-kawan lainnya.
Walau saat ini teman-teman sudah berubah,
tapi persoalan Oki ternyata tidak sesederhana itu.
“Kalian tahu tidak kenapa Oki kadang-kadang tidak
datang ke sekolah, matanya merah itu karena kurang
istirahat, ia ikut orangtuanya memulung sampah di
malam hari sampai hampir subuh, lho.” Biyya
menceritakan tentang Oki kepada Hanna dan Mira
saat mereka menunggu dijemput orangtua.
“Memulung sampah?” tanya Hanna belum
sepenuhnya paham.
“Iya, memilih sampah-sampah di tempat
pembuangan sampah. Mencari sesuatu yang
barangkali masih bisa digunakan atau dijual kembali.”
“Kasihan...” Mira menanggapi cerita Biyya.
“Bagaimana cara kita menolong Oki, ya?” kata
Hanna pula tak kalah berempati.
Esok harinya Biyya menceritakan hasil
diskusinya dengan Ayah dan Bunda di rumah, “Ayo,
kita bertiga bicara pada kepala sekolah agar bisa
menyampaikan hal ini pada pemilik yayasan sekolah
Mentari Satu. Karena kata Bunda, yayasan ini memiliki
lembaga zakat dan sedekah agar menyalurkan
sedekahnya kepada orangtua Oki, ini misi rahasia kita
bertiga, ya!” terang Biyya.
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Biyya, Mira dan Hanna mengumpulkan
keberanian mereka dan menyusun cara bagimana
bisa berbicara dengan kepala sekolah atau pemimpin
yayasan. Mereka menunjuk Biyya yang akan berbicara
karena Biyya lebih berani di antara mereka bertiga.
“Ingat apa yang Ustad bilang, pemberani adalah sifat
Rasul juga!” kata Biyya menyemangati dirinya.
Walau tidak mudah dan Oki sudah hampir dua
minggu tidak hadir ke sekolah. Akhirnya ada kabar
baik dari Bu Guru, Biyya, Hanna dan Mira dipanggil ke
ruang Kepala Sekolah.
“Terima kasih ya, Bapak bangga akan inisiatif
kalian bertiga ingin membantu Oki. Kami sudah
mencari informasi mengenai Oki dan keluarganya. Oki
sudah dibawa ke dokter. Kita tunggu kabar dari dokter
semoga Oki bisa sekolah lagi seperti biasa.” Kata Pak
Kepala Sekolah. Hadir pula di ruangan itu pimpinan
yayasan dan beliau menyampaikan kabar gembira
bahwa ide untuk meyalurkan sedekah Lembaga Zakat
yayasan tersebut ke orangtua Oki.
Oki tidak lagi ikut memulung sampah pada
malam hari. Ibu Oki sekarang membuka warung di
kantin sekolah Mentari Satu dan punya waktu
bergantian dengan ayahnya merawat Oki di Rumah
Sakit. Ia terserang DBD dan gizi buruk, tapi ia belum
mau dibesuk teman-teman kecuali Biyya, Hanna, dan
Mira.
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Sebulan beralu dan oki berangsur sehat dan
mulai ke sekolah. Di kelas Oki terlihat senang apalagi
saat pelajaran Kesenian dan Kerajinan Tangan.
Ternyata Oki sangat pintar membuat kerajinan dari
botol-botol dan kaleng bekas. Kawan-kawan
bergantian minta diajari. Bu Guru juga membelikan
tambahan alat dan bahan untuk membuat celengan,
tempat pensil, vas bunga, dan banyak wadah-wadah
lucu hasil kreasi Oki.
“Aku punya banyak barang bekas di rumah dan
sering berlatih membuat ini,” ujar Oki gembira.
Bazaar dan pameran sekolah Mentari tiba, ini
adalah acara tingkat Provinsi dan dihadiri oleh seluruh
sekolah di bawah Organisasi Masyarakat terbesar di
Indonesia. Organisasi tersebut memiliki ratusan
sekolah di Provinsi dan acara ini digelar setahun
sekali. Sekolah Mentari Satu ikut andil dalam berbagai
kompetisi yang dilombakan. Sekolah Mentari Satu
juga membuka stan, kerajinan tangan Oki menghias
stan Sekolah Mentari Satu. Banyak sekali yang tertarik
dengan pernak-pernik buatan Oki dan membelinya
karena Oki membuatnya sepenuh hati. Hasil karya itu
sangat banyak, beragam dan penuh dengan warna.
Ada tas dari wadah bekas minyak goreng, mantel
hujan dari kemasan deterjen dan makanan ringan.
Kotak pensil, vas, celengan dan hiasan dinding dari
botol bekas. Bunga-bunga dari tutup botol dan
keranjang serbaguna dari koran bekas.“Rasul
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mengajarkan kita ramah terhadap lingkungan, artinya
kita harus berusaha agar bumi dan alam ini tetap
dijaga dengan cara tidak membuang sampah
sembarangan, mengurangi sampah plastik dengan
cara mendaur ulang seperti yang dilakukan Oki dan
teman-teman sekelasnya adalah salah satu akhlak
Rasul dalam memperlakukan alam.” Kata Bu Guru di
sela-sela menjaga stan di pameran bersama muridmurid.
Acara bazaar dan pameran sekolah selesai dan
sekolah Mentari Satu berhasil mendapatkan
penghargaan Sekolah Ramah Lingkungan dan Stan
Terbaik tingkat Provinsi. Semua guru, murid, wali
murid berbahagia dengan pencapaian ini.
“Terima kasih kepada semua pihak yang telah
mendukung dan apresiasi yang tinggi untuk Oki
karena kreativitasnya. Khusus untuk kelas 3 Mentari
Satu, kali ini mendapatkan prediket kelas teladan
karena sudah mengamalkan akhlak-akhlak Rasulullah
selama di sekolah. Saling menyayangi sesama
s a ud a r a , mem ba n t u k a um lem a h , me n j a g a
l i n g k u n g a n , d a n be r b a i k s a n g k a t e rh a d a p
saudaranya.” Ucap Pak Kepala Sekolah dalam kata
sambutannya.
Biyya, Oki, Hanna, dan Mira bahagia dan saling
berpelukan atas pencapaian itu. Mereka bertekad
dalam hati akan terus meneladani akhlak Rasulullah
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agar Islam benar-benar menjadi rahmat bagi semesta.
***
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Buah Kejujuran
Aﬀan Safani Adam

DI SEBUAH kampung yang jauh, hiduplah
sebuah keluarga kecil bahagia. Hidup mereka
sederhana dan selalu taat menjalankan salat lima
waktu. Itulah keluarga pak Danang.
Dalam kesehariannya, pak Danang hanya
bercocok tanam. Mereka makan apa adanya dari hasil
bercocok tanam. Amran, anak semata wayang pak
Danang, rajin membantu. Ia adalah anak yang rajin,
jujur, dan berbakti kepada ke dua orang tua. Sejak
kecil Amran sudah dididik untuk jujur dan bersikap
sopan-santun.
Selama ini, keluarga pak Danang berusaha
mencontoh perilaku Nabi Muhammad SAW dalam
kehidupan sehari-hari. Seperti disampaikan pak
Danang, ayahnya Amran, hal itu adalah salah satu
wujud mencintai dan menghormati Rasul Allah.
“Ayah, apakah membiasakan anak melakukan
satu perbuatan baik dalam satu hari merupakan
langkah awal untuk memulai hari?” tanya Amran pada
pak Danang.
“Ya, anakku. Hal itu dimulai dengan hal kecil,
misalnya tersenyum saat bertemu dengan teman atau
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sahabat kita,” jawab pak Danang.
Ketika ngobrol dengan Amran, pak Danang
mengatakan, jika ini dilakukan setiap hari akan
membiasakan anak terhadap perbuatan baik seperti
yang dilakukan Rasulullah. “Nabi sangat mencintai
umatnyayang mengasihi anak yatim. Bahkan,
membelai rambut anak yatim mendatangkan
keberkahan tersendiri,” kata pak Danang.
Selama ini, Amran juga sering diajak ayahnya
mengunjungi panti asuhan anak yatim Aisyiyah di
Serangan Yogyakarta untuk ikut kegiatan di panti. Di
panti asuhan, Amran juga diajarkan untuk selalu
berdoa dimanapun dan kapanpun.
“Ayah, apakah dengan berdoa kita akan selalu
mengingat Allah SWT dan kita senantiasa berada
dalam perlindungan Allah SWT,” tanya Amran.
“Insya Allah,” jawab pak Danang.
Bagi setiap muslim, kata pak Danang, cinta
kepada Allah atau mahabbatullah adalah suatu hal
yang mutlak. Demikian juga halnya kecintaan kepada
Rasul-Nya. “Kecintaan kepada Allah dan Rasulullah
SAW harus lebih tinggi daripada kecintaan terhadap
yang lainnya,” terang pak Danang.
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“Termasuk terhadap keluarga dan diri sendiri?”
tanya Amran.
Lalu dijawab pak Danang, bahwa hal itu
ditegaskan oleh Rasulullah dalam sabdanya, “Apabila
ketiga perkara itu ada pada diri seseorang ia akan
mendapatkan manisnya iman, apabila Allah SWT dan
Rasul-Nya lebih dicintai oleh dirinya dan tidak ada
selain dari keduanya yang paling dicintai, dan tidaklah
ia mencintai seseorang kecuali cinta karena Allah SWT
dan ia membenci kembali kepada kekufuran
sebagaimana ia benci untuk dilemparkan ke dalam
api.”
Ketika bu Subiyati, ibunya Amran, mendengar
pembicaraan mereka berdua, menambahkan, agar
kecintaan kepada Allah SWT dan Rasul-Nya itu dapat
terlaksana, maka setiap muslim haruslah mengenal
Allah dan Rasul-Nya. “Mencintai Allah dilakukan
dengan cara meneladani apa yang telah dilakukan
Rasulullah SAW,” kata bu Subiyati.
Menurut bu Subiyati, Rasulullah SAW adalah
teladan yang baik dalam berbagai aspek kehidupan.
“Tidak ada manusia yang demikian sempurna dapat
diteladani karena dalam dirinya terdapat berbagai
sifat mulia,” jelas bu Subiyati.
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“Apakah Muhammad SAW jug a pe rnah
mengalami berbagai keadaan dalam hidupnya?” tanya
Amran.
“Beliau pernah merasakan hidup sebagai orang
yang susah sehingga dapat menjadi teladan bagi
orang-orang yang sedang mengalami kesulitan,” kata
bu Subiyati.
Pak Danang juga mengatakan, beliau juga
pernah menjadi orang kaya. “Sehingga dapat jadi
teladan bagaimana seharusnya menggunakan
kekayaan. Beliau pernah jadi pemimpin di berbagai
bidang sehingga kita dapat meneladani
kepemimpinannya,” terang pak Danang lagi.
“Wah, ada untungnya juga ya keluarga kita
menjadikan masjid sebagai tempat pertemuan dan
bersosialisasi dengan sesama?”
“Ya, anakku. Itu seperti yang dilakukan
R a s u l u l l a h S AW , ” k a t a b u S u b i y a t i y a n g
menambahkan masjidtempat terbaik anak-anak
bertemu dengan teman-temannya.
PADA sua tu hari, adzan Subuh telah
berkumandang. Amran sudah rapi dan siap-siap untuk
berangkat ke masjid Taqwa bersama ayahnya.
Masjidnya cukup dekat dari rumah Amran. Jadi, Amran
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dan ayahnya cukup berjalan kaki saja untuk sampai di
sana.
Setelah salat Subuh, bu Subiyati sudah
menyiapkan sarapan untuk Amran dan ayahnya.
Seperti biasa, pak Danang mengantarkan Amran ke
sekolah menggunakan sepeda motor.
Amran lantas berpamitan kepada ibunya, “Ibu,
Amran berangkat sekolah dulu, ya. Assalamu'alaikum,”
kata Amran.
“Iya, Amran. Belajar yang benar ya di sekolah.
Wa'alaikumsalam,” jawab bu Subiyati.
Amran tidak pernah terlambat datang ke sekolah
karena bangun selalu tepat waktu. Sesampainya di
sekolah, Amran berpamitan dengan ayahnya sambil
mencium tangannya. Tidak lupa ayahnya memberikan
nasihat kepada Amran agar belajar yang benar.
Setiap berangkat sekolah, uang saku yang
dibawa Amran sedikit. Namun Amran tidak pernah
mengeluh sedikit pun. Ia tetap bersyukur kepada Allah
SWT atas semua kenikmatan yang dimilikinya
sekarang. Amran tak pernah menuntut orangtuanya
jika ia ingin membeli sesuatu. Tapi ia membelinya
dengan uang saku yang ia tabung setiap hari.
Di sekolah Amran anak yang pintar. Meski selalu
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menjadi juara kelas, namun ia tetap rendah hati dan
tidak sombong. Di mata guru-guru, Amran adalah anak
yang jujur dan tidak suka macam-macam.
Amran berjalan menuju kelasnya dan menunggu
bel masuk berbunyi. Amran duduk di kursi barisan
paling depan. Biasanya, Amran duduk bersama Umar.
Tetapi hari ini Umar tidak masuk sekolah.
Sewaktu jam istirahat, Amran bertanya kepada
Ali, “Hari ini Umar kemana ya? Kok dia tidak masuk
sekolah?” tanya Amran.
“Umar sedang sakit demam berdarah,Amran. Aku
kemarin mengantarnya bersama keluarganya ke
rumah sakit,” jawab Ali.
“Innalillahi, aku baru tahu. Insya Allah nanti aku
akan menjenguknya.”
BEL pulang sekolah telah berbunyi. Pak Danang
sudah menunggu Amran. Dalam perjalanan Amran
menceritakan bahwa Umar sedang sakit. “Ayah, teman
sebangku si Umar sedang sakit. Nanti Amran ingin
menjenguknya. Bolehkan, Ayah?” kata Amran.
“Amran, tentu saja boleh. Nanti ayah antar kamu
ke rumah sakit,” jawab pak Danang.
Sesampainya di rumah, Amran langsung berganti
pakaian dan siap-siap berangkat ke rumah sakit
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bersama ayahnya untuk menjenguk Umar. Ketika
sampai di rumah sakit tepat saat adzan Ashar
berkumandang. Pak Danang dan Amran segera
bergegas ke masjid yang ada di rumah sakit tersebut.
“Nah, Amran. Doakan Umar ya sehabis salat
nanti,” kata pak Danang sambil tersenyum.
“Tentu ayah. Amran pasti akan mendoakan
Umar,” jawab Amran.
Setelah selesai shalat, Amran dan pak Danang
segera menuju ruangan di mana tempat Umar
dirawat. Amran mengetuk pintu dan mengucap salam,
“Assalamu'alaikum.”
Kemudian, pintu kamar dibukakan oleh ayah
Umar dengan memberi salam, “Wa'alaikumussalam.
Mari,silakan masuk.”
Di dalam kamar tempat Umar dirawat, ada ibu
dan ayahnya Umar. Tidak lupa Amran menyampaikan
kepada Umar buah-buahan yang diperlukan oleh
orang yang terkena demam berdarah.
Setelah dirasa cukup menjenguk Umar, akhirnya
Amran dan ayahnya pamit.
“Umar, cepat sembuh ya. Supaya kita bisa belajar
sama-sama lagi,” kata Amran menyemangati.
“Iya, Amran. Aku juga akan semangat terus
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supaya cepat sembuh dan kita bisa belajar dan main
bersama-sama lagi,” kata Umar dengan semangat.
Akhirnya, Amran dan ayahnya pamit pulang.
SESAMPAINYAdi rumah,pak Danang memberi
penjelasan kepada Amran mengenai keutamaan
menjenguk orang yang sedang sakit.
“Apakah Amran tahu bahwa menjenguk orang
sakit mempunyai keutamaan?”
“Keutamaannya apa, Ayah? Aku ingin tahu,” kata
Amran dengan penuh semangat.
“Nabi Shalallahu 'alaihi Wassalam bersabda,
apabila seseorang menjenguk saudaranya yang
muslim yang sedang sakit, maka seakan-akan dia
berjalan sambil memetik buah-buahan surga
sehingga dia duduk. Apabila sudah duduk,maka
diturunkan kepadanya rahmat dengan deras. Apabila
menjenguknya di pagi hari, maka tujuh puluh ribu
malaikatmendoakannya agar mendapat rahmat
hingga waktu sore tiba. Apabila menjenguknya di sore
hari, maka tujuh puluh ribu malaikat mendoakannya
agar diberi rahmat hingga waktu pagi tiba.”
“Wah, keutamannya sangat banyak ya, Ayah.”
“Keutamaannya sangat banyak kan, Amran?” kata
pak Danang.
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rumah pak Parto.
Amran duduk di ruang tamu sambil menunggu
pak Parto yang sedang salat Isyak.
“Sebentar ya, Amran. Ibu buatkan minuman dulu
buat kamu,” kata bu Parto.
“Tidak usah repot-repot, Bu. Terimakasih,” jawab
Amran.
“Tidak apa-apa, Amran. Hanya minuman saja
kok,” sahut bu Parto.
Setelah beberapa saat menunggu, pak Parto
menemui Amran di ruang tamu. “Eh, kamu Amran.
Tumben mampir ke rumah bapak,” sambut pak Parto.
“Iya, pak Parto. Tadi sewaktu mau menutup pintu
rumah, Amran menemukan dompet bapak di jalan. Ini
dompetnya. Mohon diperiksa lagi, Pak,” papar Amran.
“Alhamdulillah. Bapak tadi juga bingung cari
dompet kok tidak ada di saku celana. Ternyata kamu
yang menemukan,” kata pak Parto.
Alangkah senangnya hati pak Parto karena suratsurat penting di dalam dompet itu ditemukan.
“Terimakasih, Amran. Semua masih utuh. Kamu
memang anak yang jujur.” kata pak Parto sambil
memeluk Amran.
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“Iya, Ayah. Banyak sekali keutamaan dari
menjenguk orang sakit. Tetapi aku akan mendoakan
semua orang yang aku sayang agar sehat selalu,” kata
Amran.
“Sudah larut malam, ayo kita tidur. Jangan lupa
tutup pintu depan ya?” kata pak Danang.
Kemudian Amran melangkah ke depan untuk
menutup pintu. Ketika akan menutup pintu, Amran
melihat ada sebuah dompet jatuh. “Ya, Allah. Dompet
siapa ini jatuh di jalan,” kata Amran.
I a m e n g a m bi l d o mp e t i t u d a n l a n t a s
membukanya untuk melihat KTP pemilik dompet itu.
“Alhamdulillah, ada KTP pemilik dompet ini. Ini kan
pak Parto tetangga kampung sebelah,” gumam Amran.
“Aku harus mengembalikan dompet ini sekarang.
Kasihan pak Parto.”
Akhirnya Amran sampai di rumah pak Parto.
“Assalamu'alaikum, pak Parto,” ucap Amran.
“Wa'alaikumussalam. Eh, kamu Amran. Mau cari
siapa?” jawab bu Parto.
“Pak Parto ada, Bu?” tanya Amran.
“Iya ada. Lagi salat. Silakan masuk, Amran,” jawab
bu Parto.
“Terimakasih, Bu,” kata Amran sambil masuk
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”Iya, sama-sama, Pak. Dompet ini kan bukan hak
Amran. Jadi sudah menjadi kewajiban saya untuk
mengembalikan dompet ini,” kata Amran.
“Ini ada hadiah buat kamu,” kata pak Parto.
“Tidak usah. Saya ikhlas kok, Pak. Bukan karena
ingin mengharap imbalan,” tolak Amran secara halus.
“Ini bukan imbalan, Amran. Ini hadiah dari bapak
karena kejujuranmu,” kata Pak Parto.
“Tidak, Pak. Terima kasih. Saya tidak bisa
menerima hadiah ini. Saya pamit pulang dulu ya, Pak.
Orang tua saya pasti khawatir menunggu dirumah,”
jawab Amran.
Akhirnya, Amran pulang ke rumah diantar pak
Parto naik mobil. Karena pak Parto memang orang
kaya di kampung sebelah. Sampai di rumah, orang tua
Amran kaget melihat Amran diantar pak Parto. Pak
Parto pun dipersilakan masuk ke rumah yang
sederhana itu oleh pak Danang.
Setelah mendengar penjelasan pak Parto, orang
tua Amran sangat senang dengan kejujuran anaknya.
Dan yang lebih menggembirakan, pak Parto bersedia
menjadi orangtua asuh Amran. Ia akan membiayai
Amran sekolah hingga cita-citanya tercapai.
Mendengar berita itu, pak Danang dan bu Subiyati
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langsung sujud syukur dan berterima kasih kepada
Allah SWT. Tak lupa mereka juga mengucapkan
terimakasih kepada pak Parto. Memang, Allah SWT
mempunyai rencana tersendiri untuk hamba-Nya
yang taat dan bersabar.
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Hadiah Kebahagiaan
Nurlaili

Hari itu di sekolah abang Fakhri, datang
seorang murid baru, namanya Fahmi. Fahmi pindah
sekolah karena orang tuanya pindah tugas ke Aceh.
Fahmi masuk ke kelas Fakhri bersama ibu guru. Ibu
guru memperkenalkan Fahmi pada semua siswa kelas
V. Setelah ibu guru memperkenalkan Fahmi ibu guru
meminta Fahmi untuk duduk di tempat duduk yang
sudah ditentukan. Fahmi pun duduk. Fahmi anaknya
agak pendiam, tetapi baik. Setelah Fahmi duduk, ibu
guru melanjutkan memberikan pelajaran hingga
waktu istirahat tiba.
Bel istirahat berbunyi. “tiit...tiiit...tiiit...” Anakanak merasa senang karena bisa makan dan minum.
Ibu guru segera menutup pembelajaran dan
memberikan kesempatan pada anak-anak untuk
istirahat. Pada jam istirahat itulah Abang Fakhri
berkenalan dengan Fahmi.
“Assalmu'alaikum Fahmi, kenalkan nama saya
Fakhri. Nama kita huruf awalnya sama ya?” He...he...
Semoga saja kita bisa jadi kawan yang baik”. Begitulah
abang Fakhri memperkenalkan dirinya. Fahmi pun
menjawab, “waalaikumussalam, iya, ya huruf awal
nama kita sama. Amiin, semoga Fakhri mau jadi kawan
baik saya”. “Insyaallah” jawab Fakhri. Oya, ngomongngomong kamu mau jajan tidak? Biar saya antar ke
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kantin! Atau mau makan bareng saya? Saya ada bawa
bekal. Ini masakan umi saya. Fakhri memberi
penjelasan pada Fahmi. Fahmi menjawab “iya, tidak
apa-apa Fakhri. Fakhri makan saja, saya beli di kantin
saja. Di mana ya, kantinnya?
Fakhri pun mengantarkan Fahmi ke kantin
sekolah. Itulah bedanya Fakhri dengan anak-anak
yang lain. Fakhri tidak langsung berlari ke kantin
membeli makanan ketika ada teman baru yang kantin
pun belum tahu. Jiwa berteman dan penolong itulah
menyebabkan Fakhri disukai anak-anak di sekolahnya.
Fakhri dan Fahmi berjalan ke kantin seolah-olah
bukan teman baru. Mereka berjalan berpegangan
ta nga n s eperti sahaba t deka t. Fakhri ingin
menyampaikan pada Fahmi lewat perilaku dan
perbuatannya bahwa Fahmi bukanlah orang baru di
sekolah itu. Jadi, Fahmi tidak perlu merasa terasing.
Fahmi sangat senang dengan sikap dan
perlakuan Fakhri. Dia merasa seperti di sekolahnya
yang dulu. Dia tidak sendirian di sekolah barunya.
Selesai Fahmi membeli makanan dan minuman,
mereka kembali ke kelas dan makan di kelas bersamasama. Fakhri tidak jajan. Dia makan makanan yang
dibawa dari rumahnya.
Selesai makan, Fakhri mulai lagi berbicara. “
Fahmi orang tuamu tugasnya apa? Mengapa pindah
ke Aceh?” “Oh, orang tua saya direktur bank syariah.
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Jadi, kata ayah ada masanya beliau di tempatkan ke
daerah-daerah yang berbeda-beda. Dulu ayah saya di
Bandung. Saya dan ibu juga ikut ayah ke Bandung.
Aslinya kami orang Palembang.”
“Oh, begitu ya! Jadi, kamu sudah sering
merantau ya?” Bagaimana ya rasanya jadi orang
perantauan? Saya belum pernah merantau seperti
kamu. Saya asli Aceh dan tinggal di Aceh. Umi saya
guru abi saya wiraswasta. Jadi, tidak pindah-pindah.
Paling hanya pulang kampung nenek waktu lebaran.”
“Kalau kita merantau, banyak daerah yang bisa
kita lihat, banyak makanan khas yang bisa kita rasa,
dan banyak kawan baru yang kita dapat. Itu yang saya
rasakan Fakhri”
“Iya, ya. Enak juga jadi anak rantauan...he...he...”
oya, sudah bel masuk. Kita bereskan sampah-sampah
ini ya!Kita masukkan ke tong sampah! Supaya kelas
kita s ela lu be rsih” Fakhri meng ajak Fahmi
membersihkan bagian-bagian yang kotor di tempat
mereka duduk dan membuang sampah bekas
makanan ke dalam tong sampah. Fahmi dengan
senang hati menjawab, “Iya, ayo! Kelas bersih, kita
senang, belajar pun semangat, ya, kan?”
Jam belajar setelah istirahat pun berlangsung
dengan tertib hingga bel waktu pulang berdering.
Anak-anak pun bersiap-siap untuk pulang. Sebelum
pulang mereka berdoa bersama-sama dengan guru
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mereka. Pembelajaran ditutup dengan salam dan
siswa keluar dari kelas dengan bersalaman terlebih
dulu dengan guru mereka.
Bu guru menyapa Fahmi ketika Fahmi
bersalaman pulang, “Bagaimana kira-kira betah tidak
di sekolah ini Fahmi?” “Insyaallah betah Bu”. “
Syukurlah kalau begitu”, jawab Bu guru Wardah.
Setelah keluar dari ruang kelas, ternyata Fahmi
sudah dijemput ibunya. Fahmi pun langsung lari ke
tempat parkiran mobil ibunya sambil melambaikan
tangan pada Fakhri. Fakhri tidak dijemput. Dia pulang
naik sepeda karena rumahnya tidak terlalu jauh dari
sekolah.   
Persahabatan Fakhri dan Fahmi terus terjalin
dengan baik. Satu semester pun dilewati oleh Fahmi
tanpa terasa asing di sekolah barunya. Fahmi banyak
belajar dari Fakhri, baik belajar ilmu pengetahuan
maupun belajar bersikap yang baik. Hari itu Fakhri dan
Fahmi ikut ujian Matematika, Alhamdulillah Fakhri
mendapatkan nilai tertinggi di kelasnya. Fakhri sangat
bahagia karena hasil belajarnya baik. Kebahagian
Fakhri diungkapkannya pada Fahmi. “ Fahmi saya
sangat bahagia hari ini karena hasil belajar saya
sangat memuaskan. Jadi, saya ingin menghadiahi abi
dan umi saya sebagai bentuk rasa syukur saya. Apa ya,
kira-kira hadiah yang cocok untuk abi dan umi saya?”
“Loh, mengapa kamu yang memberi hadiah
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pada abi dan umi kamu? Kamu kan dapat nilai baik,
seharusnya kamu kan yang dapat hadiah dari abi
sama umi kamu?” “ Iya, Fahmi biasanya begitu ya? Tapi
saya tidak mau seperti itu. Abi sama umi saya sering
berkata jika kita merasa bahagia atau mendapat
sesuatu yang lebih baik maka berbagilah kebahagiaan
itu dengan orang lain. Caranya bisa dengan memberi
hadiah pada orang-orang yang kita sayangi sebagai
wujud syukur kita. Saya sudah sering dihadiahi oleh
abi dan umi. Jadi, sekarang saya ingin berbagi
kebahagian saya dengan mereka dengan memberi
hadiah pada mereka”.
“Oh, begitu ya? Baiklah, hadiah apa ya? Ehmm...
bagaimana kalau kamu membelikan makanan
kesukaan mereka?” jawab Fahmi. “Bisa Juga, tapi itu
langsung habis, tidak tinggal”, nyahut Fakhri. “Apa, ya
kira-kira? Bagaimana kalau kamu beli kerudung buat
umi kamu dan sarung buat abi kamu?” tawar Fahmi
lagi. “Itu kemahalan Fahmi, tabungan saya tak cukup”
jawab Fakhri. Mendengar jawaban Fakhri seperti itu,
Fahmi berpikir kembali. “Oh, ya. Bagaimana kalau
kamu belikan satu buku catatan harian untuk umi
kamu dan satu pulpen unik untuk abi kamu. Jadi, nanti
mereka bisa bekerja sama dalam memanfaatkan
kedua hadiah pemberianmu. Ketika umimu mau
menulis bisa mengambil pulpen abi dan ketika abimu
mau menulis bisa mengambil buku catatan harian
umi. Jadilah mereka saling melengkapi,
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bagaimana?”Fahmi mencoba menawarkan idenya lagi.
“Wah, ide yang bagus. Sederhana, tapi bermanfaat
dan menambah kekompakan abi sama umi. Saya akan
belikan buku catatan harian dan pulpen. Terima kasih
ya, Fahmi atas usulannya.” Komentar Fakhri. “Iya,
sama-sama”, jawab Fahmi.
Sepulang sekolah Fakhri pun membelikan
hadiah untuk abi dan uminya di toko ATK dekat
sekolahnya. Fakhri langsung meminta hadiah itu
dibungkus kertas kado. Dia tidak ingin menundanunda memberikan hadiah untuk abi dan uminya.
Sesampainya di rumah Fakhri mengetuk pintu
dan memberi salam sebelum masuk ke rumah.
Uminya membukakan pintu dan Fakhri pun
menyalami uminya. Fakhri tersenyum bahagia melihat
uminya. Fakhri belum menyampaikan kabar
bahagianya. Uminya, langsung meminta Fakhri
berganti pakaian dan shalat zuhur. Fakhri mengikuti
perkataan uminya. Dia berganti pakaian dan
berwudhu kemudian shalat zuhur. Selesai salat Fakhri
menanyakan abinya. “Umi, abi belum pulang ya?”
tanyanya pada umi. “Belum, mungkin sebentar lagi”,
jawab uminya. Abi Fakhri biasanya shalat zuhur
berjamaah di mesjid dekat rumahnya.
Tak lama kemudian, ketika Fakhri dan Uminya
mau makan siang abinya pulang. Senang sekali Fakhri
mendengar ucapan salam dari abinya. Sebentar lagi

46

dia bisa berbagi kebahagian bersama orang-orang
yang dia sayangi. Mereka pun makan siang bersama.
Selesai makan siang Fakhri membereskan
piring-piring kotor abi sama uminya keluar duduk
mengobrol di teras rumah. Selesai membersihkan
piring kotor Fakhri langsung menjumpai abi dan
uminya di teras rumah. Tidak lupa Fakhri membawa
hadiah kecilnya. Melihat abi sama uminya sedang
berbicara, Fakhri mendekati uminya dan berbisik
minta waktu mau bicara sebentar. Uminya langsung
mengangguk. Abinya heran, ada apa dengan Fakhri.
Abinya bertanya, “ Ada apa abang Fakhri? Mengapa
bisik-bisik dengan umi?”. “ Tidak ada apa-apa abi,
hanya Fakhri katanya mau bicara sebentar” begitu
jawab uminya. “Oh, abi pikir ada apa. Mau bicara apa?
Bicaralah!” kata abi Fakhri. Fakhri pun menyampaikan
tentang nilai matematikanya yang bagus. Abi dan umi
sangat senang mendengarnya, ternyata Fakhri tidak
hanya pandai membaca Alquran, tetapi juga pandai
matematika.
Kemudian Fakhri mengeluarkan hadiah kecil
yang tadi disembunyikan dalam kantong hitam. Abi
dan umi tidak menyangka itu hadiah. Fakhri pun
berkata, “Fakhri mau memberikan hadiah kecil ini
untuk abi dan umi karena Fakhri sangat bahagia hari
ini.” Fakhri memberikan hadiah pulpen untuk abinya
dan buku catatan harian untuk uminya. Melihat
hadiah umi lebih besar bungkusannya. Abi Fakhri
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mencoba menggoda Fakhri. “Mengapa umi hadiahnya
besar dan abi kecil?”. Fakhri menjawab “Pemberian
seseorang itu kan tidak perlu dilihat dari besar
kecilnya ukuran, Bi, tapi dari ketulusan hatinya. Seperti
itu kan abi sering mengingatkan Fakhri.” Ayah Fakhri
terlihat memberi kode lewat matanya meminta umi
untuk merespon Fakhri. “Iya, betul itu abang Fakhri,
abi hanya ingin melihat reaksi abang Fakhri saja”,
jawab uminya.
“Alhamdulillah, abi dan umi dapat hadiah. Abi
suka dengan hadiah ini. Iya, abi tidak melihat dari
besar kecilnya hadiah yang abang Fakhri berikan. Tadi
abi hanya ingin mencandai abang Fakhri saja. Oh, iya,
apa boleh abi sama umi membuka hadiahnya ini?”
Tanya abi pada Fakhri.
“Iya, abi, umi dibuka saja, semoga hadiah ini
dapat membuat abi dan umi semakin kompak”. Jawab
Fakhri sambil tersenyum. Abi dan umi Fakhri pun
membuka hadiah mereka. Abi tersenyum melihat
pulpen unik. Umi juga tersenyum melihat buku
catatan harian yang warna sampulnya adalah warna
kesukaan uminya. Abi Fakhri pun bertanya pada
Fakhri. “ Mengapa abi diberikan pulpen dan umi
diberikan buku? Apa abi sering lupa sesuatu sehingga
abang secara tidak langsung meminta abi untuk
menulis?. Apa umi juga sering tidak ingat sesuatu
sehingga abang meminta umi mencatat?” Abi
mencoba menyelidiki makna dari hadiah yang
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diberika Fakhri dengan bertanya.
“Bukan abi. Bukan karena lupa atau tidak ingat.
Abang Fakhri memberikan hadiah pulpen untuk abi
dan buku untuk umi itu hanya untuk saling
melengkapi. Umi paling sering di rumah jadi buku
cocok buat umi, walau agak berat dan besar tidak
perlu dibawa-bawa keluar rumah dan abi paling
sering keluar bekerja. Jadi, pulpen cocok untuk abi
kalau abi mau bawa-bawa bendanya kecil dan ringan
lagi. He..he... tapi intinya abi jika abi butuh tempat buat
menulis bukunya sudah ada sama umi, begitu juga
jika umi butuh pulpen buat menulis, pulpennya sudah
ada sama abi. Jadilah, abi dan umi saling melengkapi.
Begitu, Bi.” Itulah penjelasan Fakhri.
Abi dan umiyang mendengar penjelasan Fakhri
menjadi terharu dan secara bersamaan mereka
merangkul dan memeluk Fakhri. “Anak abi dan umi
semakin bijak dalam berbicara”, kata abinya.
“Sebenarnya, abi ide hadiah pulpen dan buku ini
adalah idenya teman Fakhri, namanya Fahmi”, Fakhri
menyampaikan bahwa ide memberi hadiah pulpen
dan buku adalah ide temannya. Abi Fakhri pun
mendoakan teman Fakhri, yaitu Fahmi semoga Allah
selalu memberi kebaikan dan kebahagian di dunia
dan akhirat untuk Fahmi.
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Janji Hati Ika
Aida Fitriana

Kreeekk....“Assalamu'alaikum !! “ ketus Ika pelan
mengucap salam sambil membuka pintu rumah, lalu
masuk kamar dan melempar tasnya di lantai.
Wajahnya masam dan ada gurat kemarahan yang
masih tampak di wajah imutnya yang menggunakan
hijab seragam sekolahnya. Masih mengenakan
pakaian seragam batik khas SDM 3 Denpasar, Ika
merebahkan dirinya di kasur sambil memejamkan
matanya, berusaha untuk tidur. Namun bayangan
kejadian di dekat sekolah tadi masih terus
menghantuinyak dan membuatnya menjadi kesal.
Di ruang tamu, Mbah Putri celingak-celinguk
mencari siapa yang datang. Ia seperti mendengar
suara pintu dibuka dan suara salam samar-samar
terdengar ketika di kamar mandi tadi. Ketika
melewati kamar Ika, Mbah melihat pintu kamarnya
sedikit terbuka. Tampak Ika sedang merebahkan
dirinya di kasur dengan masih berseragam sekolah.
Melihat hal tersebut, Mbah Putri berniat menegurnya.
Perlahan mbah putri masuk ke kamar Ika, “Ya
Allah...ternyata kakak sudah pulang ya...” Ika menoleh
dengan wajah masih diliputi rasa kesal.” Iya
Mbah...tadi kakak masuk waktu Mbah di kamar
mandi”. “Hmmmm...kalo kakak mau tidur, ganti dulu
bajunya...besokkan mau dipakai lagi??...” “ntar deh
Mbah...kakak masih capek...sebel kakak!!!”. Mendengar
jawaban Ika, Mbah Putri mengernyitkan dahinya dan
menjawab dengan lembut,” emangnya sebel sama
siapa kak?, teman sekolahmu ?”.
“ Nggak
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Mbah...sama anak sekolah sebelah...kakak masih
capek Mbah, mau bobok dulu” jawab Ika sambil
memperbaiki posisi gulingnya.” Ya sudah...sebelum
tidur, kakak ganti baju dulu gih !!...”. Karena berulang
kali diingatkan Mbah, Ika akhirnya mengganti pakaian
seragamnya dengan baju baby doll bergambar Frozen
kesukaannya.
Kakak tang... kakak tang...!!! (kakak datang...kakak
datang) teriak Irham sambil masuk ke kamar
kakaknya. “aduuuuh sana dik...nonton tv sama mbah!!
Kakak mau bobok!!” ketus Ika menyuruh adiknya
keluar dari kamarnya. “kakak... ya Allaah kakak!!” Irham
kembali teriak merasa tidak dipedulikan kakaknya. Ika
berpura-pura tidur dengan memejamkan matanya
dan menghadap ke arah tembok membelakangi
adiknya. Irham kesal karena tidak dipedulikan, ia
memukul-mukul telinganya sendiri sambil keluar dan
memanggil-manggil mbahnya.” Mbah...kakak
bobok...”. “ Iyaaa...adik di sini saja sama Mbah
ya...sebentar lagi ummi dan abi pulang”. “ ca ku Mbah
ca ku...semut...”(baca buku Mbah, baca buku...semut). “
Baca buku??? Yaa...Mbah ambilkan dulu bukunya ya...”.
akhirnya Irham asyik mendengarkan cerita favoritnya
dibacakan Mbah Putri tentang semut yang pandai
membalas budi.
Kreeeek .... ceklikkkk ...“Assalaamu'alaikum...
Irham bergegas menuju ke arah pintu ruang tamu dan
dengan wajah riang menyambut kedatangan
umminya. “Ummi taang...ummi taang...”.
“Assalaamu'alaikum Irham sayang...”, sapa umminya
dengan gembira sambil memeluknya ketika melihat
Irham menyambutnya di depan pintu. “Irham sudah
makan? “, tanya ummi. “ Dah...”. ”Pake apa? “, tanya
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ummi lagi. “Ke' pepe, enaknyaa...”(pake tempe,
enaknyaaa), jawab Irham riang. “ Oh ya?...kakak sudah
pulang dik?”. “ Dah... kakak bobok”. “ Sebentar ya dik...
Ummi ganti baju dulu...mmuuaah”. Ummi mencium
pipi Irham sambil mendudukkannya di atas kasur di
ruang tengah. “ya..ka' ju...nas..Mi, nas...”(ya...buka baju,
panas Mi, panas), jawab Irham dengan bahasa yang
masih sepotong-sepotong.
“Ummi sudah pulang ya dik...??”, tanya Mbah
putri sambil keluar dari kamar mandi. “ Mbah solat
Ashar dulu ya dik..”. “Mbah solat...yee..mbah solat “,
teriak Irham sambil melompat-lompat gembira di atas
kasur. “ Adik mandi dulu yuuk sama ummi...”, ajak
ummi sambil membukakan baju Irham. “ ndi...yeee
ndii...ma umi”(mandi..yee..mandi...sama ummi), sambut
Irham sambil melompat-lompat lagi. “ Sudah
dik...ummi susah buka baju adik, kalo adik lompatlompat gitu...”. Irham menurut dan pasrah dibukakan
baju oleh umminya. Sambil membuka pakaian Irham,
umi bertanya, “ Mbah Kakung mana dik??”. “Mbah
Kung solat solla...” . “ ooh Mbah Kakung salat di
Musholla”, ummi membetulkan ucapan Irham yang
belum lengkap.
Setelah memandikan dan memakaikan baju
Irham, Ummi mandi dan bersiap solat Ashar.
Sementara itu, sepulang dari Musholla Mbah Kakung
bersiap-siap hendak pergi ke rumah putri sulungnya
tak jauh dari tempat tinggal mereka. “ Ummi mana
dik?, mbah ke rumah bu de Lili dulu ya...”, pamit Mbah
p u t r i k e p a d a I rh a m . “ y a m b a h . . . m a h de
lili...ummi...ummi...”, teriak Irham memanggil umminya.
“ Dalem...sebentar dik...ada apa dik ?”, teriak ummi
khawatir dari kamar mandi. “ Mbah mah de lili...”,
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jawab Irham. “ Iya dik...sabar ya...sebentar lagi ummi
selesai”. “ Ya Allaah ummiii...”, teriak Irham kembali
tidak sabar menunggu umminya keluar dari kamar
mandi. Bergegas ummi keluar dari kamar mandi dan
menghampiri Irham..” sabar dong iek..” ucap ummi
sambil mengelus rambut Irham yang sudah mulai
gondrong.” Iya dooong ...”, jawab Irham menirukan
acara TV Mamah dan AA' yang setiap pagi ditontonnya
bersama Mbah Putri. Umminya tertawa geli sambil
memeluk Irham berkata, ”anak pinter...mmuuaah”.
Irham tersenyum senang ketika dipuji dan dicium
umminya. “ Ummi sholat 'Ashar dulu ya dik...yuuk adik
solat juga..”. “dah..”, jawab Irham. “ sama siapa?”. “ ma
mbah”, jawab Irham mantap. “ Irham anak shoo...” “
liiih”, jawab Irham senang melanjutkan kata-kata
umminya yang belum selesai.
Setelah selesai salat, ummi mengajak Irham ke
kamar Ika kakaknya. “Kakak...ayo bangun , mandi dan
sholat 'Ashar dulu Kak...!”, Ummi membangunkan Ika
sambil mengelus kepala Ika. Ika menggeliat sejenak
lalu berusaha membuka matanya yang masih
mengantuk. “kakak...solat...”, Irham ikut
membangunkan kakaknya sambil memegang tangan
kakaknya. “ Adiiik!!!”, teriak Ika memarahi adiknya. “
Astaghﬁrullaah...Kakak, kasihan adik, ayo bangun!”,
tegas ummi menegur Ika yang membentak adiknya.
Akhirnya Ika duduk dan turun dari tempat tidur
menuju kamar mandi.
Selesai mandi dan salat, Ika menghampiri
umminya dan tanpa diminta dia bercerita tentang
kejadian sepulang sekolah tadi. “ Mi, tadi kakak sebel
sekali”. “ Lho, sebel sama siapa Kak?”.” Ada anak
sekolah sebelah yang ngejek-ngejek Kakak dan Febi
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yang lagi jalan, nyebelin banget Mi..”.
“ Hmm...memangnya dia ngejek Kakak gimana?”,
timpal Umi sambil menyuapi Irham. “ Masak dia
bilang Kakak kayak ninja, trus dia bilang juga kalau
agama Islam itu teroris”, cerita Ika dengan ekspresi
kesal. “ Lalu, Kakak bagaimana?”. Tanya umi
memancing Ika bercerita lagi. “ Kakak sih Cuma
melototin dia aja Mi, Febi yang jawab, “ Heiii...!!! jangan
suka ngejek ke ya!!!...”(hei, jangan suka ngejek kamu
ya!) , sambil ngepalin jari kayak nantangin gitu, setelah
itu, kakak sama Febi cuekin aja tuh anak”, cerita Ika
sambil memperagakan gaya dan ekspresi Febi
temannya ketika menjawab ejekan anak sekolah
sebelah itu.
Lalu Ika melihat ke arah uminya meminta
tanggapan darinya. Melihat Ika menatapnya, umi
menjawab sambil memberi minum Irham,” Menurut
kakak, sebaiknya bagaimana sikap kita jika ada orang
yang seperti itu?”. Ika mengerutkan dahinya sambil
meletakkan jari telunjuk kanannya di pelipis,
menirukan gaya orang yang sedang berpikir keras,
kemudian manjawab pertanyaan uminya.
“hmmm...gimana ya...kayaknya orang kayak gitu harus
dilawan Mi, biar dia gak terus-terusan ngejek kita.
Masak orang jilbaban dibilang ninja, terus orang
Islam dibilang teroris, sering banget kakak dengar di
TV sekarang itu banyak teroris, dan nama-namanya
juga nama orang Islam Mi, apa betul itu Mi?”. Umi
tersenyum dan mengelap bibir Irham yang belepotan,
lalu memberikannya buku bergambar kesukaannya,
dan menjawab pertanyaan Ika. “Kak, apa yang
diberitakan di TV, koran ataupun di internet, tidak
semuanya benar, dan tidak semuanya juga salah. Jadi,
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kita harus berhati-hati menerima informasi, harus
disaring dulu. Kakak harus banyak bertanya ke Umi,
Abi atau guru di sekolah Kakak. Sebagai seorang
Muslim yang mengikuti ajaran Al-Qur'an dan Sunnah
Nabi Muhammad SAW, kita harus meniru cara
Rasulullah berdakwah...kakak pernah dengar tidak
kisah Rasulullah yang sangat lembut dan penyayang
kepada sesama, bahkan kepada orang yang
memusuhi dan membencinya sekalipun.” Mendengar
pertanyaan uminya, Ika menggelengkan kepalanya,
lalu mendekatkan posisi duduknya di sebelah uminya,
dan menjawab,” ceritain dong Mi...”. “ yee...cita...cita...”
(yee, cerita-cerita), teriak Irham sambil tiduran di
pangkuan uminya dengan gembira. “ Alaaahh...adik,
gayanya kayak ngerti aja...”, Ika menanggapi adiknya
sambil tersenyum. “ Kak, walaupun adik masih kecil
dan sepertinya belum paham, sebenarnya diam-diam
adik merekam semua yang dia dengar dan lihat dari
orang-orang terdekatnya, jadi kita harus memberi
contoh sikap dan kata-kata yang baik di depan adik.
Kalau kita ingin adik jadi anak yang sopan, santun dan
penyabar, kita harus contohkan itu. Kalau kakak
bentak-bentak adik, suatu saat Kakak akan dibentak
adik...Kakak paham?. Kalau adik bicara dengan katakata yang cadel dan sepotong-sepotong, kita harus
menyempurnakannya, agar adik tahu dan ingat katakata yang lengkap dan benar. Lama kelamaan, adik
akan bisa berbicara dengan baik dan sempurna”. “ Iya
Mi, sekarang adik sudah mulai bisa ngomong yang
benar Mi”. Lalu Ika mencium adiknya dan berbisik,”
maaﬁn kakak ya Dik,..tadi Kakak sudah marah-marahi
Adik”. Irham tersenyum seakan mengerti dan
menerima permintaan maaf kakaknya. “ lho Mi,
katanya mau cerita?”, Ika menagih janji uminya yang
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terpotong karena penjelasan uminya menanggapi
sikapnya terhadap adiknya tadi. “ Oh iya ya...sampai
lupa Umi...”.
Umi mulai bercerita, “zaman awal Rasulullah
SAW diangkat menjadi rasul, banyak orang kaﬁr
Quraisy yang tidak mempercayai dan membenci
Beliau. Berbagai upaya mereka lakukan untuk
menghentikan dakwah Nabi, ada yang memaki,
melempari kotoran, bahkan berniat membunuh
Beliau. Rasulullah selalu sabar dan menanggapi
mereka dengan santun dan rendah hati. Salah satu
orang yang sangat membenci Nabi adalah seorang
Yahudi yang tua dan buta. Dia selalu memaki dan
menghina Nabi Muhammad di depan Rasulullah yang
menyuapinya setiap hari. Rasulullah hanya tersenyum
dan tetap menyuapinya dengan lembut dan sabar.
Setelah Rasulullah SAW wafat, tugas menyuapi Orang
tua Yahudi tadi diteruskan oleh sahabat Nabi yaitu
Abu Bakar. Ketika menyuapinya, kembali dia
menghina dan menjelek-jelekkan Nabi di depan Abu
Bakar. Bergetar tubuh Abu Bakar menahan amarah
mendengar Rasulullah yang sangat dicintainya dihina
dengan seenaknya oleh orang yang setiap hari disuapi
Rasulullah itu.
S e t el a h p u a s m e n g h i n a d a n m e m a k i
Rasulullah, Yahudi tua itu bertanya keheranan, “
hmmm...kamu bukan orang yang biasa menyuapiku
ya? Aku merasakan ada yang lain dari biasanya,”
tanyanya kepada Abu Bakar. Mendengar itu, Abu
Bakar tak kuasa menahan air matanya, sambil
menangis, Beliau menajawab pertanyan Yahudi tua
itu, “Anda benar, yang selama ini menyuapi dengan
lembut dan sabar itu adalah orang yang anda hina dan
58

maki setiap hari”, jawab Abu bakar dengan suara
bergetar manahan haru. “ Dialah Muhammad
Rasulullah SAW, orang yang selama ini amat Anda
benci dan musuhi, dan sekarang Beliau telah
meninggalkan kita untuk selamanya...”. Tertegun
Yahudi tua itu mendengar penjelasan Abu bakar, dia
sama sekali tidak menyangka bahwa orang yang amat
dia benci, dan selalu dia caci maki itu ternyata orang
yang selama ini peduli dan perhatian terhadapnya.
Akhirnya Yahudi tua itupun bersaksi bahwa tiada
Tuhan selain Allah dan bahwa nabi Muhammad
adalah nabi dan utusan Allah. Begitu ceritanya Kak,
kira-kira sanggup gak kita meniru Rasulullah?”. Ika
tampak hanyut dengan cerita uminya yang
mengharukan itu, lalu dia menjawab pelan
pertanyaan uminya,” susah ya Mi...tapi Kakak mau
belajar jadi orang yang lembut dan penyayang seperti
Rasulullah”. Jawab Ika mantap. “ Iya Kak, Umi juga lagi
belajar untuk sabar menghadapi tingkah Abang,
Kakak dan Adik yang kadang-kadang membuat Umi
jengkel...”, jawab umi sambil menatap Ika dengan
senyum menggoda Ika. “He he he...tenang Mi, kakak
akan berubah sekarang, gak marah-marah lagi ke adik
dan bersikap baik pada adik dan semua, termasuk
anak nakal dari sekolah sebelah itu”, janji Ika dengan
semangat. “ Baiklah...kita lihat nanti ya dik...semoga
kakak jadi kakak yang penyabar dan penyayang sama
adik...”, goda Umi sambil mencium pipi Irham dengan
lembut. Ika tersenyum, dalam hati, dia berjanji
dengan sungguh-sungguh untuk mencontoh
Rasulullah yang baik hati, sabar dan penyayang itu.
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Jujur...? Siapa Takut !


Nur As’Adiyah Rahman

Matahari terbit memancarkan sinarnya seakan
menyapa hangat alam ini. Di sebuah rumah asri
hiduplah seorang ibu dan anaknya, Zidan, serta kucing
yang lucu bernama Cimong. Zidan, seorang anak
yatim yang sudah ditinggal ayahnya 2 tahun yang lalu.
Dia anak yang lincah, pandai dan hobi bermain bola
serta berangan-angan seperti tokoh sinetron yang
bernama Si Madun di “Tendangan Si Madun'. Hampir
tiap malam tidak pernah terlewatkan Sinetron itu.
Sampai – sampai dia sering tidur larut malam.
Alhamdulillah Bunda yang sabar selalu tersenyum
melihat tingkah anak semata wayangnya.
Setiap hari Ahad pagi, Bunda selalu pergi ke
pengajian Ahad pagi yang diadakan dip anti asuhan.
Bunda tak pernah melewatkan pengajian itu. Kali ini
Zidan tinggal di rumah ditemani Cimong. Entah
kenapa Zidan tidak mau ikut ke pengajian, biasanya
dia tak pernah absen pengajian tersebut. Saat akan
berangkat Bunda berpesan, “ Zidan, kalau d irumah,
Bunda minta tolong tidak bermain didalam rumah
ya….! Insya Allah sepulang dari pengajian Bunda
bawakan Lentog lontong sayur kesukaanmu.”
“Baik Bunda, Zidan hanya akan nonton TV saja. Jangan
lupa lentognya, he he he…..”, jawannya
Bunda tersenyum dan berpamitan.
“Assalamu'alaikum.”
“Wa'alaikumsalam…hati – hati di jalan”, sambil
mengantar Bundanya sampai di pintu.
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Kemudian Zidan menonton acara
kesayangannya dengan Cimong disampingnya.
Setelah itu dia membolak-balik lembar majalah
olahraga dan membacanya dengan terbata-bata,,
“Ju..ju..juventus me..nang 2 – 0 dari re…al ma..drid. Yes!
Juventus menang. Coba kalau lawan Madun, pasti
kalah deh.
“Cimong aku bosan. Enaknya ngapain ya…? Yuk kita
main bola!” ajak Zidan.
“Miaaw.” Cimong senang sekali seakan tahu kalau
diajak main sama Zidan.
“Kamu di sini, aku di sana. Siap – siap tangkap bola
Cimong!”
Di tendang bola tersebut. Dul….! Cimong loncat
menangkap bola dan menggiringnya ke a rah Zidan.
“Kamu hebat. Yuk sekali lagi. Siap – siap Cimong!”,
kata Zidan.
Kali ini tendangan Zidan keras. Dul…! Sehingga
bolanya mengenai vas bunga bunda yang ada di atas
meja dan seketika itu vasnya pecah.
“Prang….!”
“Astaghﬁrullah, vasnya pecah. Padahal Bunda tadi
berpesan jangan main di dalam rumah”, kata Zidan
dengan wajah pucat pasi dan ketakutan. Dia diam
sejenak dan berpikir apa yang harus diperbuat.
“Bunda pasti marah. Lebih baik aku perbaiki dengan
lem” sambil memungut pecahan vas dan
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mengelemnya. Namun tak berhasil. Dia bergumam, “
Wah tidak bisa di lem, kusembunyikan di bawah
lem a ri s aj a . ” S a m bi l men e n g ok ka n a n k i ri
dibungkusnya pecahan itru dengan Koran dan di
sembunyikan di bawah lemari.
Dia langsung duduk pura – pura nonton TV dan
terdengar pintuk terketuk.
“Tok, Tok, Tok….! Assalamu'alaikum. Zidan ini Bunda
sayang”
“Waduh Bunda sudah datang. Wa'alaikumsalam!”
Zidan membuka pintu. Kriet…!
“Minta tolong siapkan piring. Nih Bunda bawakan
Lentog”, kata Bunda.
“Te..Terima kasih”, jawab Zidan dengan sikap bingung.
“Hari ini jagoan Bunda ada apa? Lagi sakit? ,Tanya
Bunda
“Tidak Bunda, yuk Bunda kita makan lentognya!”, ajak
Zidan.
“Eits, jangan lupa berdoa dulu”
Sesudah berdoa, mereka melahap habis makanan
tersebut.
Sewaktu Bunda duduk santai di sofa, beliau
melihat ada sesuatu yang ganjil. Apa ya? Ternyata vas
bunganya tidak ada.
“Zidan, kemari sayang”.
“I…iya Bunda, ada apa?”
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“Sayang, Bunda mau tanya apakah Zidan tahu vas
bunga yang di atas meja?”
Sejenak diam dan menjawab dengan lidah kelu,”
Aa…anu, eh…, itu. Begini, tadi sewaktu saya nonton TV,
saya melihat Cimong kejar-kejaran sama tikus.
Tikusnya loncat ke meja kemudian disusul Cimong.
Pada saat menangkap tikus, kaki Cimong menyenggol
vas bunga.Pe…pe…cah deh vas Bunda”
“O….jadi vasnya pecah. lalu sudah Zidan buang
pecahannya. Bunda takut nanti kena kaki Zidan”.
“Belum Bunda. Pecahan vas kubungkus dengan Koran
dan kutaruh di bawah lemari”.
Bunda mengambil pecahan vas dan membukanya
selanjutnya dibuang di tempat sampah.
Kemudian Bunda duduk termenung. Pikirannya
melayang ke masa lalu. Tanpa sadar pipinya basah air
mata. Zidan semakin merasa bersalah melihat
Bundanya sedih dan memberanikan diri bertanya,”
Bunda kenapa, kok sedih.”
“Astaghﬁrullah, maaf Zidan, tanpa sadar vas itu
mengingatkan saat ayahmu masih hidup memberikan
vas itu. Ayah sangat menyayangi kita namun Allah
lebih menyayanginya sehingga membawanya ke
surga. Rajinlah berdoa untuk ayah sayang.”
Mendengar hal itu Zidan semakin tambah kikuk.
Sore harinya Bowo memanggil Zidan untuk
berangkat mengaji di musholla dekat rumah.
“Zi…zidan, zi zi zidan, a..a…yo kita berangkat.”
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Akhirnya Zidan keluar namun wajahnya kelihatan
sedih.
“A..a..ada apa Zidan. Mengapa kamu se se sedih?
Su..su..sudahlah nan…nanti a..abis dari pengajian.
Ka..ka..mu bias te…te…nang., hibur Bowo.
Di sana Ustazd Sholeh sedang ceramah.
“Para hadirin rahimakumullah!”
“ Rasulullah selalu dikatakan sebagai seorang
“Shiddiq' dan 'Amiin' karena betapa tingginya derajat
kejujuran. Sebagai manusia lebih baik berkata jujur.
Karena kalau kita berbohong akan dikejar-kejar
perasaan bersalah. Kejujuran itu awal kita menjalani
kehidupan dengan damai. Oleh karena itu kita harus
berani berkata jujur meskipun kita berbuat salah.
Jangan ditutup-tutupi. Allah Maha Tahu.”
Setelah mendengar ceramah ustazd hatinya tergugah
dan bergumam,” jujur, tidak, jujur, tidak, jujur, tidak,
jujur. Bismillah pokoknya aku harus megatakan yang
sebenarnya. Saya sudah bersalah pada Cimong dan
menjadikannya tersangka atas perbuatanku.” Jujur!
Siapa takut!
Malam harinya, Zidan tertidur dengan lelap.
Tak terasa Zidan sedang bermimpi. Dia didatangi
seekor kucing tetapi besarnya sebesar kambing.
Kucing itu memanggil Zidan dengan suara seram dan
berat,” Zidan….., Zid an…..ayo bangunlah!”
Zidan mengusap-usapkan matanya dan terkejut saat
membuka matanyanya.
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“Aaaaah……Si si siapa kamu? Kok kamu seperti cimong
kucingku tetapi kamu besar sekali. Ma ma mau apa
kamu memanggilku”, kata Zidan dengan
memberanikan diri.
“Aku Cimong kucingmu. Aku marah karena kamu
menuduhku memecahkan vas bunga bunda. Kalau
sampai kamu tidak mau jujur….aku akan mencakarmu
dan membawamu ke kandangku. Ha…ha…ha…!”
“Jangan…jangan Cimong! A..a..aku minta maaf
padamu karena menuduhmu. Aku menyesal sekali.
Seharusnya aku tidak berbohong sama bunda.”
“Baiklah…..besok akan aku lihat apakah kamu akan
berkata jujur!”
Adzan subuh menggema dan bangunlah Zidan.
“Astaghﬁrullah!…setelah sholat shubuh aku akan
menemui bunda.”
Zidan menghampiri bundanya yang selesai
membaca Al-Qur'an di kamar.
“Bunda, eng……..ada yang ingin kukatakan pada Bunda
tetapi Bunda berjanji tidak akan marah . Zidan mimta
maaf membuat Zidan sedih.”
“Sudahlah Zidan. Bunda tidak apa-apa, tadi itu hanya
perasaan emosional. Tentang vas bunga, bunda tidak
mempermasalahkan lagi. Apapun di dunia ini semua
akan kembali kepada Allah.”
“Bu…bukan itu bunda. Baiklah Zidan katakan
sebenarnya, kalau yang memecahkan vas bunga itu
bukan Cimong melainkan Zidan. Zidan minta maaf
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karena tidak mendengarkan nasihat bunda yang tidak
boleh bermain di dalam rumah. Maaan zidan
Bunda”.
“Zidan…Zidan kamu ini jagoan bunda. Bunda sudah
curiga sewaktu lihat pecahan vas ada lemnya. Namun
Bunda diam saja menunggu kejujuran Zidan” sambil
merangkul Zidan.
“Alhamdulillah anak pintar bunda hebat sudah berani
berkata benar. Bagi Bunda, kejujuran lebih berharga
daripada vas bunga. Jujur membuat hati damai,
sebaliknya dusta membuat kita resah. Padahal
berbohong itu tindakan yang tidak disukai Allah.
Orang yang jujur adalah pemberani sejati.”
Zidan merasa lega dan bersyukur memiliki Bunda
yang bijaksana dan selalu menyayanginya.
Nah demikianlah anak-anak Kejujuran Zidan
membuat suasana nyaman. Jujur! Siapa takut!

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
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Monyet “Si Serakah” dan Lebah “ Terpuji ”
Harjana

Moni adalah seekor monyet yang tinggal di
sebuah hutan. Moni ini adalah monyet yang suka
menjahili teman-temannya ketika mereka berkumpul,
selain itu, Moni setiap hari sukanya bergelantungan
didahan, bermain – mai dan paling suka makan.
Namun yang menjadi masalahnya Moni ini tidak
terlalu senang bergaul dengan teman – temannya,
bahkan ketika ada masalah apapun ia langsung pergi
dan tidak mau tahu.Sedangkan, Abee adalah seekor
lebah yang mana ia sebagai Ratu lebah, seorang ratu
tentu memiliki pasukan dan rakyat yang banyak. Abee
kerena seorang ratu, ia selalu bertemu masalah dan ia
tidak lari akan tetapi dicarikan jalan keluarnya.
Moni dan Abee dua hewan yang berbeda
namun tinggal didalam satu hutan. Hutan yang
mereka tinggali sangatlah nyaman dan asri, hewan –
hewan hidup berdampingan dengan damai. Banyak
pohon – pohon yang tumbuh tinggi dan lebat,
tanahnya pun sangat subur, air sungai bersih dan
jernih, udara segar tidak tercemar. Begitu indahnya
hutan belum lagi banyak bunga yang mekar serta
buah-buahan yang ada sangat mencukupi untuk
penghuni hutan
Seperti kebiasaan sehari – hari, Moni selalu
berjalan – jalan dihutan setiap pagi, untuk mencari
makanan dan jika nanti bertemu dengan teman –
temannya ia akan bermain dan berssenang – senang.
Moni dan kawan – kawannya tidak senang bekerja
keras, namun ingin selalu mendapatkan makan
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dengan mudah, menghabiskan makanan yang ada
dihari itu, dan jika habis esok mencari lagi.
Berbeda dengan Abee dan para pengikutnya,
setiap hari mereka bekerja keras untuk mencari bunga
– bunga yang sedang mekar, kemudian diambilah sari
bunga atau nectar untuk nanti dibawa pulang
kesarang sebagia cadangan makanan, baik untuk ratu
lebah, lebah pekerja atau lebah prajurit bahkan calon
lebah yang masih dalam tahap menjadi lebah. Begitu
hebatnya Abee dan kawan –kawan untuk mencari
bekal persiapan yang panjang.Abee dan kawan
–kawan selalu mencari nectar dari bunga yang
kualitas terbaik. Dari pohon bunga – bungaan sampai
pohon buah yang sedang berbunga. Kebetulan sarang
Abee berad di pohon manga yang setiap tahunnya
pasti berbuah, nah ketika itulah Abee panen nectar
lewat bunga – bunga pohon manga yang nanti akan
menjadi buah manga.
Kembali kepada MOni, di pagi yang cerah,
Moni dan kawan – kawan sedang bermain
gelantungan disebuah pohon, namun lama –
kelamaan mereka meras lapar, kemudian atas usul
MOni mereka mencari makann disekitar daerah
mereka tinggal. Nah, pada saat itu MOni mendapatkan
makanan yang paling banyak, dan dimakanlah sendiri,
terdapat satu kawannya yang belum sama sekali
mendapatkan makanan, kemudian ia meminta kepada
Moni.
“Moni, aku belum dapat satu buah pun, aku
boleh minta satu pisang saja dari mu, kamu ka sudah
dapat banyak buah?”minta kawan Moni.

70

Moni menjawab. “Tidak boleh!ini aku yang cari,
ini aku yang punya”.
“Satu saja Moni, Aku sangat lapar”. Pinta
kawannya
“Tidak mau!, cari saja sendiri atau minta tu
temen yang lain”, jawab Moni yang mulai serakah.
“Ya sudah, kamu memang serakah. Mari kawan
– kawan kita cari tempat yang lain untuk cari
makanan”, ungkap salah satu kawan yang lain.
Saat itu pula buah yang didapat Moni
dihabiskan sendiri, tanpa peduli denga kawan –
kawan yang lain.
Suatu ketika didaerah tempat tinggal Moni,
ternyata persediaan makanan semakin menipis,
diperkirakan dalam satu pecan kedepan akan habis,
maka terjadi kegaduhan diantara koloni monyet.
Karena kawan Moni yang dahulu mengetahui
kelakuan Moni yang serakah maka mereka mengadu
kepada ketua monyet, dan kemudian mereka mencari
Moni.
“Itu Moni! Bawa dia ke ketua sekarang”. Kata
salah satu monyet.
“Ada apa ini, kenapa aku diseret seperti ini?”
Tanya Moni.
“Kata kawan – kawanmu, kau yang sering
makan melebihi batas, sehingga sekarang persediaan
makanan kita semakin menipis”. Kata ketua monyet.
“Tidak, aku tidak melakukannya, aku hanya
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makan sedikit saja”jawab Moni berbohong.
“Tidak benar, apa yang dikatakan Moni ketus, ia
selalu menghabiskan makanan yang didapatnya
sendirian”. Kata salah satu kawan Moni
Dengan perasaan dongkol dan malu ia berkata,
“benar ketua, aku melakukan itu”.
“Baik kalau memang kamu telah mengakui
perbuatan salahmu, maka kamu akan mendapatkan
hukumannya yang berlaku dikelompok kita, yaitu
kamu harus meninggalkan tempat ini”, kata ketua,
sebagai hukuman atas kesalahan Moni.
Seketika itu pula, Moni pergi meninggalkan
tempat tersebut dan mencari tempat tinggal baru.
Sampailah Moni ditempat yang indah penuh bunga,
buah dan rindangnya pepohonan, yang mana tempat
itu juga menjadi tempat tinggal Abee dan kawan –
kawannya. Oleh Abee dan kawan – kawan tempat
tersebut diberi nama Nusantara, karena indah, subur,
nyaman dan menyenangkan.
Mulailah kehidupan yang baru dijalani Moni,
akan tetapi Moni tidak tahu kalau disitu juga ada
penghuni lain yaitu Abee dan kawan – kawan.
Moni walaupun sudah mendapat hukuman
tetapi kelakuannya tidak berubah, sikap
mementingkan diri sendiri dan serakah masih
ada.Sampai suatu ketika, ingin mencari makanan
karena lapar sekali, ia berjalan mengelilingi hutan
sampai ia menemukan pohon manga yang sedang
berbunga da nada sebagian yang sudah mask
buahnya, ia ingin mengambil buah manga tersebut.
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“Ahaaaa ada buah manga yang masak itu, aku
ambil aaah”.kata Moni.
Tanpa berﬁkir panjang langsung Moni naik
pohon dan mengambil buah manga yang ada dipohon
tersebut, tanpa melihat ternyata bunga dan bakal
bunganya ada yang ikut rontok dan jatuh berserakan.
Setelah mendapa tkan manga ia langsung
memakannya tanpa tersisa.
“Emmm, manis sekali buah manga ini, besok
aku petik lagi ah.. nyam – nyam”. Kata Moni
Pada saat itu, Abee dan kawan – kawan tidak
mengetahui kalau pohon tempat sarang mereka
berada diganggu oleh Moni., karena mereka sedang
mencari nektar.
Saat mereka ( Abee dan kawan – kawan) pulang,
betapa kagetnya mereka.
“Apa yang terjadi dengan pohon kita?”. Kata
salah satu kawan Abee.
“Mungkin terkena badai, tapi kenapa tidak
semua pohon yang rusak?'. Ungkap Abee
Kem udi a n , Abe e be r ﬁ k i r k e r a s u n t u k
menemukan apa penyebab rusaknya pohon yang
mereka tempati, sampai ia menemukan bunga yang
hendak mereka ambil nektarnya juga ikut rontok, itu
menyebabkan Abee menjadi geram.
“Ratu, aku menemukan jejak kaki!”, kata salah
satu lebah pekerja
“Mana, mana?”Tanya Abee.
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“Ini agak besar ratu”, kata lebah pekerja
“Sepertinya ini jejak kaki monyet, sejak kapan
wilayah kita ada monyet?”. Kata Abee.
Kemudian, saat itu juga Abee menyuruh para
pasukan lebah untuk mencari tahu apa benar yang
merusak pohon mereka adalah seeekor monyet.
Keesokan harinya, para lebah telah bersedia
mencari tahu yang merusak pohon manga tersebut.
Pada saat itu pula muncul Moni yang langsung naik
pohon dan mengambil manga yang telah ranum.
Mengetahui hal tersebut para lebah menjadi
marah, karena Moni dianggap tidak tahu etika dan
merusak alam
Saat itu pula, Abee memerintahkan kepada
prajurit lebah untuk menyerang Moni dengan
sengatan mereka.
“Serraaaaaangggg….!”, perintah Abee.
Maka terjadilah penyerangan yang hebat,
sampai Moni terjatuh dari pohon dan kesakitan
karena tersengat oleh para lebah.
“Aduh, aduh, aduh,,, ampun ampun”. Rintih
Moni kesakitan.
“Apa yang kamu lakukan disini monyet, ini
pohon rumah kami, kenapa kamu rusak!?”. Tanya Abee
dengan nada marah.
“Ampunnn, aku tidak tahu ini rumah kalian
lebah”, jawab Moni.
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“Kau ini tidak punya etika, kau pendatang,
tetapi malah merusak wilayah kami, bunga – bunga
dipohon yang menjadi makanann kami kau rontokan,
kejam sekali kau ! hanya untuk memenuhi hawa
nafsumu yang serakah”, kata Abee
“Ampun lebah, aku minta maaf, aku salah, aku
tidak akan melakukannya lagi, aku berjanji”. Kata
Moni sambil menangis.
Setelah itu, Moni mendapat nasehat dari Abee
agar tidak hanya mementingkan dirinya sendiri akan
tetapi harus memperhatikan lingkungan sekitar serta
kawan yang lain, agar sifat serakah yang sudah
melekat dapat dihindari.
“Baiklah lebah, aku akan berubah, nasehatmu
benar, aku terlalu serakah sehingga aku dijauhi kawan
– kawanku dan diusir dari tempat tinggalku”. Kata
Moni sambil menangis menyesali perbuatannya.
“Baiklah, kalau memang kamu telah sadar maka
sekarang berubahlah dan kamu boleh tinggal
diwilayah kami, dengan syarat kamu harus menjaga
lingkungan, berbuat baik terhadap sesama penghuni
hutan dan senang berbagi dengan kawan – kawan”,
pesan Abee
“Baiklah lebah aku berjanji”, kata Moni.
Mulai saat itulah, Moni yang serakah mulai
berubah menjadi monyet yang baik hati, dan mereka
(Moni dan Abee) dan selanjutnya mereka hidup
berdampingan di hutan dengan damai dan harmonis,
sehingga tercipta suasana persahabatan yang baik.
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Nah, demikian adik – adik cerita mengenai
“Monyet si serakah dan Lebah yang terpuji. Dimana
pada awalnya Moni sebagai monyet yang serakah
kemudian karena mendapat nasehat dari Abee, Moni
dapat berubah dari sikapnya yang serakah dan
sekarang dapat menjadi monyet yang baik hati, suka
berbagi dan senang bersahabat dengan penghuni
hutan yang lain, hal baru itu membuat Moni lebih
bahagia.
Jangan lupa adik – adik, bahwa didalam islam,
kita dilarang untuk bersikap serakah atau tamak,
karena sikap serakah itu tidak akan membawa
dampak yang tidak baik, seperti: tidak pernah merasa
cukup, tidak pernah bersyukur, menyebabkan
penyakit hati (dengki, hasud sampai ﬁtnah), tidak akan
mendapat rahmat Allah SWT. Menyebabkan orang
menjadi kikir, oleh karenanya, Rasul Muhammad SAW
mengajarkan kepada kita untuk selalu bersyukur serta
senang berbagi atau berinfaq dengan harta kita, agar
menjauhkan dari sikap serakah tersebut. Begitu mulia
apa yang diajarkan kepada umatnya, agar umatnya
mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat.
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Petualangan Baba dan Noli

Petualangan Baba dan Noli
Yayan Rika Harari

“Ayo, kamu jadi ikut tidak?” tanya Noli Nila
kepada Baba Bawal. Noli mengikuti Baba yang sedang
berenang ke sana kemari di sekitar aliran jernih hulu
sungai. Sungai itu berada di wilayah Desa Cangkring
di lereng gunung.
“Aku pingin sih, tetapi aku dilarang ibuku,”
jawab Baba. Ia teringat nasihat ibunya. Baba tidak
boleh bermain terlalu jauh dari tempat tinggal
mereka.
“Hei, kita 'kan sudah besar dan bebas pergi. Apa
kamu tidak bosan hidup di sekitar sini saja? Kalau aku
sih bosan. Di sini cuma ada batu-batu berlumut,” keluh
Noli. Lalu, Noli berenang mengitari bebatuan.
Biasanya tempat itu tempat favorit mereka berkumpul.
“Bukannya kamu suka bermain di bebatuan,
Noli?” goda Baba.
“Itu dulu. Coba kamu lihat ke permukaan. Huh...
Di mana-mana hanya pepohonan,”kata Noli.
“Lho, kan malah bagus. Pepohonan membuat
segar dan sejuk, Noli,” jawab Baba bingung.
“Sudahlah ikut saja. Pasti sangat
menyenangkan di sana. Nyatanya Guri tidak balik ke
sini. Kita harus cari pengalaman seperti Guri,” rayu
Noli.
Guri adalah salah satu teman akrab mereka.
Guri sudah biasa diam-diam pergi bermain mengikuti
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aliran sungai. Biasanya Guri tidak pergi lama. Namun,
kali ini Guri sudah berhari-hari tidak muncul lagi.
Sebenarnya, ibu Guri pun selalu melarang Guri
berenang jauh dari tempat tinggal. Akan tetapi, Guri
sering melanggar, bahkan ia mengajak kawan-kawan
pergi. Ia tidak menuruti nasihat ibunya.
“Baiklah,tetapi sebentar saja,” pinta Baba.
“Kita lihat saja nanti. Jangan-jangan kamu tidak
mau pulang,” tukas Noli mengejek.
Akhirnya, Baba terbujuk rayuan Noli. Tanpa
pamit, Noli da n Baba la lu berena ng ke
selatanmenyusuri aliran sungai menuju kota. Noli
sangat bersemangat. Sesekali Noli dan Baba bermain
di antara bebatuan yang mereka temui.
“U ...aku capek, Noli. Kita istirahat dulu, ya.”
Baba lalu berenang ke permukaan sungai. “Sepertinya
kita sudah jauh dari rumah,” lanjut Baba.
“Ya, bolehlah. Panas sekali di sini. Kita cari
tempat yang teduh.” Noli mengikuti Baba.
“Tidak ada yang teduh, Noli. Di sekitar sini
sedikit pepohonan. Hanya rumah-rumah saja di
bantaran sungai ini,” keluh Baba. Baba dan Noli
mencari-cari tempat teduh.
“Lihat, sepertinya ada rerimbunan semak di
tepi sungai! Kita istirahat di sana saja, yuk!” ajak
Noli.Noli berenang sangat gesit.
“Aduuuh, tolong aku Baba! Tumbuhan ini
menjeratku,” teriak Noli tiba-tiba. Noli berusaha
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mengibas-ngibaskan ekornya.
Baba mendekati Noli. Ternyata Noli terjerat
sesuatu yang bukan tumbuhan. Baba membantu Noli
terlepas dari jeratan.
“Rupanya ini bukan tumbuhan, Noli. Ini
kumpulan plastik,” tukas Baba. “Dan di sini busuk
sekali baunya,” lanjut Baba.
Baba dengan cepat berenang menjauh mencari
udara segar. Noli mengejar Baba. Saat itu Noli melihat
seorang anak di tepi sungai. Ia melempar sesuatu ke
sungai.
“Awas, Baba! Menjauh dari situ!” teriak Noli.
Byuurrr.... Seketika air di sekitar mereka
dipenuhi sampah yang dibuang anak itu.
“Ya, ampun, Noli. Kotor sekali. Aku tidak suka
tempat ini,” jerit Baba. “Ayo, kita pulang saja,” Baba
menahan tangis.
“Sabar, Baba. Sebentar lagi pasti kita sampai di
tempat yang menyenangkan,” kata Noli.
“Harusnya tadi aku tidak ikut denganmu dan
tidak melanggar pesan ibuku,” sesal Baba.
“Kalau kita hanya di rumah, kita tidak punya
pengalaman yang seru seperti tadi,” sergah Noli.
“Seru katamu? Tadi pengalaman yang buruk,
Noli!” teriak Baba pergi. Baba mendengus mendengar
perkataan Noli. Buru-buru Baba meninggalkan Noli.
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“Hei, mau ke mana kamu, Ba?” kejar Noli.
Noli.

“Aku mau pulang!” teriak Baba meninggalkan

“Kita sudah sejauh ini, masak kamu mau
pulang? Ayo, kita lanjutkan perjalanan!” bujuk Noli.
“Aku tidak mau,” teriak Baba. Baba perlahan
berenang menjauh.
Noli berusaha memaksa Baba. Ia menghalanghalangi Baba yang berusaha untuk berenang pulang.
“Keputusan Baba benar, Noli,” tiba-tiba ada
seekor ikan berada di dekat Noli.
Noli menoleh. Noli merasa tidak asing dengan
suara ikan itu.Ikan tersebut sangat kotor dan legam. Ia
tidak punya teman sekotor itu. Namun, mengapa ikan
itu tahu nama mereka? Noli keheranan. Ia mengingatingat suara yang tidak asing itu.
“Guri, ya? Apa kamu Guri?” tanya Noli ragu-ragu.
Guri mengangguk.“Ayo, Noli, kita ikut Baba
pulang,” ajak Guri.
“Ta...tapi... mengapa?Aku ingin menjelajahi
sungai,” kata Noli.
“Percayalah kepadaku. Di sana lebih tidak
menyenangkan,” tegas Guri.
“Mengapa?” tanya Noli penasaran.
“Air di sana lebih kotor. Kotor bukan karena
sampah dari rumah-rumah seperti di sini. Lebih dari
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itu,” jelas Guri.
“Hah? Maksud kamu bagaimana, Guri? Ada
yang lebih kotor dari sampah ini?” tanya Noli heran.
“Di sana ada pabrik-pabrik yang limbahnya
mengotori air sungai. Aku sampai sakit,” lanjut Guri.
Noli.

“Tapi mengapa kamu lama tak pulang?” buru

“Karena di selatan sana, di suatu desa
warganyabersih-bersih sungai. Air jadi bersih. Aku
hampir tergoda untuk tetap tinggal.”
“Lho, 'kan bagus itu,” sahut Noli.
“Tapi, kupikir kalau hanya sebagian penduduk
saja yang menjaga kebersihan sungai, nanti limbah
dan sampah akan tetap ada. Sebaiknya, seluruh warga
mencontoh dan ikut menjaga kebersihan sungai,”
jelas Guri.
“Benar juga, ya, Guri. Berarti rumah kita yang
paling nyaman, ya?” kata Noli.
“Iya. Aku sangat menyesal sudah melanggar
pesan ibuku. Aku akan meminta maaf kepada Ibu. Aku
kangen ibuku, Noli. Jadi, sekarang kita kejar Baba saja,
yuk,” ajak Guri.
Noli menatap Guri, lalu Noli tersenyum dan
mengangguk, “Ayo!”
“Babaaa, tunggu kami...!” teriak Guri dan Noli
bersamaan. Guri dan Noli pun mengejar Baba yang
sudah jauh dari mereka. (*)
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PO BOX Surga
Shilﬁ Rahmawati, A.Ma.Pust

Fianka memandang lekat gambar sebuah
netbook berwarna hitam yang tertempel di papan
meja belajarnya. Sudah dua bulan lebih gambar itu
melekat disana. Dia ingat betul bagaimana dia
bersemangat menempelkannya sepulang kajian
Jum'at.
Kak Imam, pembicara kajian jum'at waktu itu,
bercerita bagaimana pengalamannya meraih mimpi.
Sejak SMP dia menulis mimpi-mimpi yang ingin dia
raih. Ajaibnya satu persatu mimpi itu tercapai. Dia
berpesan di akhir kajiannya, “Bermimpilah, dan tulis
semua mimpimu. Mimpi yang kita tulis akan lebih
cepat tercapai daripada yang hanya kita simpan dalam
angan-angan”.
Fianka benar-benar terinspirasi dengan cara
Kak Imam menulis mimpi. Saking bersemangatnya,
Fianka tidak hanya menuliskan keinginan memiliki
sebuah netbook, tapi dia bahkan menggunting
gambar netbook paling besar dari surat kabar dan
menempelkannya dengan jelas.
Sejak Kak Senja kuliah di Yogjakarta, laptop
mi lik keluarga mereka dibawa s erta untuk
mengerjakan tugas-tugas. Fianka yang memiliki hobi
menulis, sedikit kecewa dengan ketiadaan laptop
dirumah. Sebenarnya, dia sudah meminta Ayah untuk
membelikan netbook untuk dirinya. Tapi Ayah hanya
menjanjikan dengan kata-kata, “Nanti jika Ayah ada
uang lebih ya. Kamu do'akan Ayah.”
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Sebenarnya, Fianka bersabar untuk itu. Tapi
peristiwa tadi pagi di sekolah membuat kesabarannya
menguap entah kemana.
“Hu…!” Fianka mendengus kesal sembari
menghembuskan nafas dalam-dalam. Dia ingat
bagaimana Mia sangat bersemangat memamerkan
sebuah tablet canggih keluaran terbaru miliknya. Dia
bilang, itu oleh-oleh dari Papanya sepulang
perjalanan bisnis ke Korea.
I n i mem a n g bu ka n ka li p e r ta m a Mi a
memamerkan apa yang dia miliki pada Fianka. Mereka
berdua bersahabat sejak di bangku TK. Mia termasuk
anak yang tidak pandai bergaul, jadi Fiankalah satusatunya teman dekat Mia. Jadi apapun selalu Mia
ceritakan pada Fianka. Termasuk memamerkan
barang-barang baru yang dia miliki.
Sebenarnya, Mia tidak bermaksud untuk
pamer. Dia hanya berbagi kebahagiaan. Toh apapun
yang Mia miliki, Fianka selalu diperbolehkan untuk
ikut menikmati bersama.
Tapi peristiwa hari itu sangat membekas lain
untuk Fianka. Dia bahkan tidak berminat saat Mia
menyodorkan Tablet barunya untuk Fianka coba. Hal
itu sempat membuat Mia bertanya dalam hati. Namun
Mia tidak pernah ingin tahu alasan sahabatnya
menolak. Mia memang tergolong anak yang kurang
peka. Mungkin karena dia anak tunggal yang terbiasa
dengan dirinya sendiri. Dan ketidakpekaan Mia kali ini
sangat berpengaruh pada Fianka.
Entah kenapa tiba-tiba dia merasa jika Allah
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sedang tidak adil dan sangat pilih kasih. Sepulang
sekolah, Fianka menulis kekesalannya dalam buku
harian.
“Ya Allah, kenpa sih, Mia begitu sangat
beruntung. Apapun yang dia inginkan, pasti terpenuhi.
Bahkan sesuatu yang belum dia impikanpun, begitu
saja dia dapatkan. Jangankan Tablet canggih keluaran
terbaru seperti yang dia bawa ke sekolah tadi, netbook
second semurah apapun, aku harus bersabar sangat
lama untuk memilikinya. Lihatlah, gambar netbook
besar yang aku tempelkan, sudah dua bulan gambar
itu aku tempel disana. Tapi, mana hasilnya? Bahkan
Mia yang tak pernah menulis apapun keinginannya,
selalu dengan mudah mendapatkan segalanya.
Kenapa Ya Allah? Ayahku hanya seorang guru honorer
yang gajinya kecil? Kenapa tidak Engkau jadikan
Ayahku seperti Papa Mia yang pengusaha itu, yang
bisa memberi apapun yang aku mau tanpa tenggang
waktu?” curhat Fianka dalam buku hariannya.
***
Seharian Fianka jadi banyak melamun dan
cemberut. Hatinya terus dihantui perasaan iri yang
membuatnya semakin kesal dan penuh dengan
keluh.
“Kenapa sih, Allah tidak juga memberi apa yang
aku minta? Padahal aku sudah menulis keinginanku
dan berdo'a setiap hari?” lagi-lagi Fianka berkeluh
dalam hati.
“Apa mungkin Allah terlalu banyak mendapat
permintaan, sehingga dia tidak mendengar doa-
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doaku?” tanyanya pada diri sendiri.
TING!
Tiba-tiba terbersit dalam lamunannya, sebuah
ide untuk meluapkan segala keluh kesahnya. Dia
langsung bergegas mengambil kertas surat dan
bolpoint di meja belajar. Beberapa menit kemudian
Fianka terlihat serius menulis sesuatu di atasnya.
Kepada Allah di Surga
Ya Allah, Fianka sengaja menulis surat ini
untukMu. Jujur karena Fianka sudah lelah berdo'a
setiap hari, tapi Engkau seperti tidak mendengarnya.
Maka sekarang, Fianka mau protes!
Ya Allah, kenapa Engkau sangat pilih kasih.
Buktinya, Mia selalu mendapatkan apa yang dia mau.
Banyak sekali yang dia punya. Rumah bagus, baju
bagus, mainan banyak. Malah sekarang, Engkau
memberikan Mia tablet canggih keluaran terbaru.
Sementara aku, minta sebuah netbook yang second
saja tidak juga Engkau kabulkan. Kenapa sih Ya Allah?
Apa Engkau tidak sayang sama aku?
Dari hamba kecilMu, Fianka.
***
Usai menulis dan memasukkan surat itu ke
dalam amplop, Fianka termenung.
“Kemana aku harus menulis alamatnya ya?”
gumannya. Dia kemudian berpikir keras. Dan
beberapa menit kemudian….
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“Ahaa… iya, aku tahu!” serunya girang.
Penuh semangat, Fianka menulis sebuah
alamat pada amplopnya.
PO BOX SURGA
“Bukankah Tuhan itu tinggalnya di surga?” batin
Fianka sangat yakin jika alamat yang ditulis adalah
benar.
Setelah selesai menulis alamat itu, Fianka
kembali termenung. Dia berﬁkir lagi.
“Bagaimana caranya mengirim surat itu?
Bukankah tidak ada Pak Pos yang bertugas hingga ke
surge?”
Tiba-tiba…
“TUINGGG!” Sebuah ide kembali Fianka
dapatkan.
***
Keesokan hari, di hari Minggu, Fianka ikut Ibu
berbelanja ke pasar. Sampai disana dia meminta
dibelikan tiga buah balon gas yang bisa terbang. Tentu
saja Ibunya heran, Fianka sudah kelas 3 sekolah dasar,
sepertinya sudah tidak pantas bermain balon. Tapi ibu
Fianka tetap membelikan tanpa bertanya. Dia hanya
sempat geleng-geleng kepala mendengar permintaan
anak bungsunya itu.
Sesampai di rumah. Fianka bergegas masuk ke
dalam kamarnya dan mengambil amplop berisi surat
untuk Allah yang telah dia tulis kemarin. Dia kemudian
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mengikatkan amplop suratnya itu pada senar-senar
balon. Dalam hati dia sangat berharap, balon itu akan
membawa suratnya menembus langit dan diterima
Tuhan.
***
Hari berlalu, dan minggu berganti. Seabrek
kesibukan tugas disekolah membuat Fianka sedikit
lupa dengan suratnya pada Allah. Dia terlihat biasa
menikmati hari-harinya. Hanya kadang saat hendak
tidur dia berpikir, “Apakah Allah sudah membaca
suratnya?”
Hingga satu bulan kemudian, sepulang
sekolah. Setelah Fianka selesai makan siang, ibunya
datang dan menyodorkan sepucuk surat bersampul
biru.
“Ada surat buat kamu sayang,” kata ibu.
“Dari siapa bu?” tanya Fianka.
“Ibu tidak tahu, tapi dibelakang amplop itu
tertulis PO BOX SURGA.” Jawab ibu.
Fianka terkejut dan langsung melompat dari
kursi, berdiri dengan hati berdebar menerima surat
dari ibunya. Dia masih tidak percaya jika PO BOX
SURGA benar-benar ada. Bahkan Allah membalas
suratnya. Ini sungguh-sungguh membuat dia bahagia
“Ah, jadi Allah membalas suratku?” teriak Fianka
girang. Anak kelas 3 SD itu berlari ke kamarnya.
“Allah membalas surat? Apa maksud kamu???”
Ibu Fianka terlihat bingung. Tapi Fianka terlalu senang
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sehingga tidak menghiraukan pertanyaan ibunya. Dia
bahkan mengunci pintu kamarnya dari dalam. Dia
sangat tidak sabar ingin membaca surat balasan dari
Allah.
***
Teruntuk Fianka yang manis,
Bagaimana kabar Fianka? Baik? Apakah mata
Fianka, masih ada dua? Tangan Fianka, masihkan ada
dua? Kaki Fianka, masihkan ada dua? jantung Fianka,
masihkan berdetak sehat? Hidung Fianka, masihkan
sanggup untuk bernafas? Apakah semua baik-baik
saja?
Pernahkan Fianka bayangkan, jika dari semua
itu, satu saja Tuhan ambil dari Fianka? Ohh,,, pasti
Fianka sangat sedih-kah? Berapa uang yang harus
dibayar untuk mengganti satu kaki yang patah dengan
kaki palsu? Padahal hasil kaki palsu tidak sehebat kaki
asli dari Allah.
Fianka sayang, jangan pernah kamu merasa jika
Allah tidak sayang dengan Fianka. Apalagi Allah pilih
kasih. Itu sangat tidak mungkin. Allah maha baik, Dia
tahu apa yang Fianka butuhkan, bukan hanya yang
Fianka inginkan.
Coba sekarang Fianka belajar untuk tidak terus
melihat ke atas. Sekali-kali cobalah melihat ke bawah.
Disana masih banyak anak-anak yang jauh lebih tidak
beruntung dari Fianka. Mereka yang ditelantarkan
orang tua, mereka yang tidak bisa sekolah. Jangankan
memiliki netbook, bahkan untuk sekedar makan,
mereka harus berjuang terlebih dahulu.
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Tidak ada yang sempurna dalam hidup ini
Fianka, tapi hidup akan terasa sempurna jika kita
senantiasa bersyukur dengan apa yang kita punya.
Coba Fianka ingat-ingat, pasti ada kelebihan dari
Fianka yang Mia tidak punya. Dan itu adalah tanda jika
Allah Maha Adil.
Teruslah berdo'a pada Allah, dan tak perlu lagi
Fianka menulis surat seperti ini. Karena hanya berdo'a
dalam hati saja, Allah sudah bisa mendengar do'a kita.
Jika do'a Fianka belum dijawab Allah, mungkin karena
Dia sedang mempersiapkan hal yang lebih besar. Bisa
saja nanti Allah memberi Fianka netbook yang baru
dan tidak sekedar second.
Ok Fianka. Tetap semangat ya…
Dari hamba Allah, yang menemukan surat
balonmu.
***
Fianka merenung sejenak. Dia baru sadar,
selama ini yang dia lihat memang hanya kekurangan.
Dia lupa jika Allah telah memberinya harta paling
berharga, dan sudah sepatutnya dia syukuri. Harta itu
berupa kasih sayang dan perhatian tulus dari kedua
orang tua, dan kakaknya.
Dia ingat bagaimana Mia pernah merasa iri
padanya soal ini. Waktu Fianka mengajak Mia berlibur
ke kebun strawberry bersama keluarganya.
“Kamu beruntung Fi, orang tua dan kakak kamu
selalu ada buat kamu. Bahkan mereka bisa
meluangkan waktu mengajakmu pergi bersama.
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Kalau Papa-Mama aku nggak perhatian seperti itu.
Mereka sangat sibuk, bahkan di hari libur sekalipun.”
Curhat Mia dengan nada sedih.
Fianka juga ingat sekarang, jika dia memiliki
Mia. Sahabat terbaik yang selalu berbagi bersamanya.
Meski dia sedikit kurang peka. Dan soal netbook,
sebenarnya itu bukan hal yang harus Fianka ratapi.
Toh, Mia selalu dengan senang hati meminjamkan
netbooknya saat Fianka butuh. Bahkan pernah
netbook itu menginap selama satu bulan di rumah
Fianka. Mia juga tidak pernah mempermasalahkan.
Fianka melipat surat itu. Meski dibawahnya
tertulis Hamba Allah, tapi Fianka tetap menganggap
surat itu adalah jawaban dari Allah untuk segala tanya
dalam hatinya.
“Terima kasih Ya Allah, atas jawabanMu. Maaan aku
yang selalu mengeluh. Aku janji, mulai sekarang aku
akan berusaha untuk selalu bersyukur padaMu. Aku
juga berjanji, akan sabar menanti netbook dari Ayah.
Tak lupa, aku akan terus berdo'a padaMu.” Janji Fianka
dalam hati.
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Sang Raja Lalat yang Lalai

Sang Raja Lalat yang Lalai
Siti Maryam

Sejak si lalat dinobatkan menjadi sang Raja,
maka kehidupan di kerajaan binatang menjadi
semakin amburadul. Banyak peraturan yang tidak
terpakai dan terlaksana. Kelompok lalat sering
membuat ulah. Mereka bertindak semaunya sendiri.
Mereka beranggapan bahwa raja mereka tidak akan
menghukumnya apabila mereka berbuat salah. Sifat
lalat yang jorok membuat kerajaan binatang semakin
kotor dan kumuh. Banyak sampah berserakan tidak
dibuang pada tempatnya.
Akibat sifat jorok si lalat, membuat banyak
semut merasa terganggu. Karena, sejak si Lalat
dinobatkan menjadi raja, banyak semut yang sering
terjangkit sakit perut. Hampir setiap hari ada saja
sekelompok semut yang menderita sakit perut. Dan
setelah diamat-amati, ternyata semua ini akibat ulah
para lalat yang jorok. Sebab setiap kali para lalat-lalat
berpesta pora, mereka terbang ke sana kemari,
hinggap di tempat-tempat jorok, setelah itu mereka
menghinggapi juga di potongan-potongan makanan
yang akan dikumpulkan para semut. Ketika para
semut membawa makanan tersebut ke rumah untuk
dimakan bersama keluarga maka sehabis makan
mereka merasakan perutnya sakit. Sebenarnya
sekelompok semut pernah protes kepada sang Raja
Lalat, namun tidak ada tanggapan. Bahkan ulah para
lalat semakin menjadi-jadi. Dan sang Raja Lalat tidak
bisa berbuat banyak.
" Wa h h , g a r a - g a ra s i l a l a t jo rok ya n g
menghinggapi makanan kita, akhirnya kita jadi sakit
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perut, nih," kata para semut.
"Iya, betul...aku kemarin melihat sendiri, di kaki
para lalat banyak sekali kotoran saat hinggap di
makanan kita, hal inilah yang membuat kita sakit
perut" seru semut yang lain.
"Kita tidak boleh tinggal diam....kita harus
mengambil tindakan!Kita protes juga tidak ada
tindakan dari sang raja!!"
"Iya....iyaaaa....kita harus bertindak..."
"Benar semua semut harus bersatu untuk
melawan kecerobohan sang Raja...kita harus melawan
kesewenang-wenangan ini....kita harus menaklukkan
sang Raja."
"Setuju...kita harus memberi pelajaran si Raja
Lalat yang ceroboh melindungi kelompoknya yang
sok berkuasa..."
Oleh karena itu, para semut berkumpul untuk
menyusun strategi melawan sang Raja Lalat. Ada yang
mengusulkan dipukul beramai-ramai. Ada yang
mengusulkan makanan sang Raja dilumuri kotoran
agar dia ikut merasakan bagaimana rasanya sakit
perut. Dan berbagai usulan yang lainnya.
"Kita harus berhati-hati menghadapi sang Raja,
sebab dia memiliki sayap. Kalau dia tahu bahwa kita
akan memukulnya atau mencelakainya maka dia bisa
saja terbang dan kita tidak bisa mengejarnya. Bukan
kah kita tidak memiliki sayap," kata salah seekor
semut kepada teman-temannya. Dan seluruh semut
menyadari akan kelemahan mereka yang tidak
memiliki sayap.
"Lalu bagaimana kita bisa mengalahkannya?"
"Begini, kawan! Untuk menghadapi si Raja Lalat
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kita harus benar-benar bersatu dan saling bekerja
sama. Tidak boleh ada semut yang tidak berperan
serta. Untuk berkelahi dengan dia, jelas kita tidak
punya kekuatan. Nah, saatnya kita gunakan taktik
jebakan saja."
"Maksud jebakan itu apa, Kawan?"
"Begini, kita akan melawan si Raja dengan
melakukan jebakan.Kita akan menjebak dengan cara
memanfaatkan kebiasaan jelek yang biasa dia lakukan
terhadap kita. Caranya, yaitu pertama-tama kita harus
dibagi dalam beberapa kelompok. Ada kelompok yang
membuat lem, ada kelompok yang membuat
makanan, ada kelompok yang memancing si Raja Lalat
masuk ke dalam jebakan kita. Dan ada kelompok yang
membekuk si Raja Lalat saat dia takluk ke dalam
jebakan kita. Bagaimana, kalian siap bersatu melawan
si Raja Lalat !?"
"Siaaaappppp....siiiaaaapppp....kita
bersatuuuu.....melawan Raja Lalat!!!"
Maka malam itu para semut mulai bekerja
sesuai tugas masing-masing. Tidak ada kegaduhan
selama mereka melakukan tugasnya, sebab mereka
khawatir sang Raja Lalat mengetahui rencana mereka.
Ketika pagi hari sebelum matahari muncul,
mereka telah selesai mempersiapkan jebakannya.
Sebuah makanan yang berbau harum, namun seluruh
permukaannya telah dilumuri lem perekat yang telah
mereka letakkan di tengah halaman. Para semut
berharap agar saat si Raja Lalat dan teman-temannya
menghinggapinya maka para lalat tidak bisa
melarikan diri.
"Oke...semua siap pada posisi masing-
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masing...sebentar lagi para lalat itu akan keluar
rumah," teriak pemimpin semut.
Dan para semut bersiap-siap pada tempatnya
masing-masing. Tidak berapa lama, nampak si Raja
Lalat keluar rumah. Ia merasa tertarik pada bau
makanan yang sampai pada rumahnya. Spontan ia
terbang mencari asal makanan tersebut.
"Wuahhhh....ada makanan lezzzaaatttt," teriak si
Raja Lalat kegirangan. Oleh karena itu segera ia
mempercepat terbang menuju makanan tersebut dan
secepatnya menghinggapinya. Namun....
Trrraaaaapppppp....trraaaapppp....traaaapppp...tr
aaappppp.
"Ouugghhhhh......kakiku kok lengket ke
makanan? Tolong...tolooonngg..'" teriak si Raja Lalat
sambil meronta-ronta karena kakinya terperangkap
jebakan lem para semut. Dan seketika itu juga seluruh
semut keluar dari persembunyiannya untuk
menangkap Raja Lalat beramai-ramai.
"Horeeeee......horeeee....kita berhasil...kita
berhasil.....!"
"Tolooonnngg....aku jangan dilukai, temanteman! Apa salahku sehingga kalian menjebakku
seperti ini? Tolong lepaskan aku, teman-teman!" seru
Raja Lalat.
"Hahahahaha... enak saja minta dilepaskan. Biar
saja kamu merasakan akibat ketidakadilan dan akibat
kecerobohanmu memimpin kami."
Si Raja Lalat pura-pura tidak mengerti. Ia terus
minta tolong untuk segera dilepaskan. Namun para
semut segera mengurungnya. Para semut memegangi
tubuh Raja Lalat dari segala penjuru tubuhnya
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sehingga lalat tidak bisa bergerak.
"Hai, coba jelaskan kesalahanku sehingga aku
kau perlakukan seperti ini, Kawan!" teriak Raja Lalat.
"Hehehe..."
"Sungguh, aku tidak mengerti, Kawan! Kalau
saja teman-temanku tahu bahwa aku kau tawan tentu
mereka akan segera menyerang kamu. Ayo coba
jelaskan biar aku punya alasan membela kalian," seru
Raja Lalat.
"Benar juga kata Raja Semut," pikir pimpinan
para semut.
"Ka lau pa ra la la t s ampai tahu bahwa
pimpinannya tersandera tentu mereka akan
menyerang mereka."
Akhi rnya, pimpina n s emut s ecepa tnya
menerangkan kesalahan si Raja Lalat dan segera
meminta memerintahkan para lalat agar tidak
mengganggu para semut. Pimpinan semut memohon
Raja Lalat agar memerintahkan para lalat untuk tidak
melumuri dengan kotoran pada setiap makanan yang
telah semut-semut temukan di manapun berada.
"Oooo...jadi hanya itu saja tho permintaan
kalian. Jangan khawatir, aku akan segera
melaksanakan perjanjian ini," kata si Raja Lalat.
"Awas...kamu sudah berjanji lho ya, wahai Raja
Lalat!" kata pimpinan semut.
"Kalau sampai engkau melanggar janjimu,
maka aku tidak segan-segan mengerahkan seluruh
semut di dunia ini untuk melawan kamu!"
"Iya...aku janji."
Kemudian, semut-semut segera
100

membersihkan perekat yang ada di tubuh Raja Lalat.
"Terima kasih, kawan....terima kasih....tapi aku
tidak berjanji memberitahu lalat-lalat di daerah lain,
kan!" kata Raja Lalat sambil terbang meninggalkan
para semut.
"Kalau ada lalat di tempat lain yang masih
mengganggumu itu artinya bukan tanggung jawabku
lagi! Kalian bertanggung jawab sendiri terhadap
makananmu".
Para semut hanya bisa saling pandang di antara
mereka. Ternya ta si Raja Lala t hanya akan
memberitahu para lalat di sekitar kerajaan saja. Bila
ada lalat di daerah lain yang masih mengganggu
mereka, maka itu menjadi tanggung jawab para semut
untuk mengusirnya.
Oleh karena itu, sejak saat itu para lalat tidak berani
mengganggu setiap makanan yang ditemukan dan
dibawa para semut. Lalat-lalat lebih memilih hinggap
di makanan yang masih bersih milik manusia. Dan
sejak saat itu, setiap ada semut yang menemukan
makanan, maka mereka selalu membawanya beramairamai agar para lalat tidak berani mengganggunya.
Selain itu, setiap semut yang menemukan makanan
selalu secepatnya dibawa ke dalam sarangnya agar
tidak dihinggapi lalat.
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Tangisan Untuk Kakak
Neni Nurachman

Pintu terkunci, ketika Iteung hendak masuk
rumah. Rupanya kedua anaknya belum pulang. Atau
mereka mungkin baru saja pergi. Tentu Abah Kabayan
juga belum sampai rumah, Iteung yang biasa
dihampiri Abah, hari ini pulang sendiri. Abah masih
lama jika ditunggu. Lengang, ruang depan TV bergelar
tikar. Masih terdapat remah dan dua gelas kotor.
Iteung tersenyum. Gembira pertanda kedua anaknya
makan siang, tanpa harus diberi secarik kertas memo
di pintu kamar mereka.
Iteng masuk ke kamar Ade. Tas yang biasa
dipakai sekolah Agama tidak ada. Baju bekas sekolah
tergantung, juga tas sekolahnya. Seprei dan batal
tersusun, namun berganti corak dengan seprei pagi
tadi. Rupanya sepulang sekolah Ade beres-beres
kamar, tentu mengganti seprei. Iteung tersungging,
bahagia melihat anak perempuannya, walau baru
kelas 3 SD, dia lumayan terampil merapikan kamarnya
sendiri. Walau itu sesekali saja terjadi.
Lanjut masuk ke kamar Ujang. Berbanding
terbalik dengan kamar Ade. Buku berserakan, tas dan
pakaian sekolah SD masih terdampar di atas kasur dan
lantai. Tas sekolah Agama masih nongkrong
tergantung di dinding kamar. Bujang tanggung kelas 6
SD ini masih belum bisa merawat diri dan kamarnya.
Perlahan Iteung membereskan kamar Ujang. Walau
keringat masih bercucuran dari keningnya.
Waktu ashar telah berlalu satu jam. Lekas
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Iteung menunaikan sholat ashar. Pelepas penat saat
tujuh permukaan tubuhnya dalam keadaan sejajar
menyentuh sajadah. Kening, kedua telapak tangan,
kedua lutut dan ujung jemari kaki kanan dan kirinya,
mereﬂeksi Iteung sebanyak delapan kali dalam sujud.
“Assalamualaikum.” Tak asing lagi, suara Abah
Kabayan di pintu depan. Derak pintu terbuka,
kemudian menutup kembali. Selang beberapa menit
Abah Kabayan tampak berdiri di pintu kamar. Urung
masuk karena Iteung masih dalam tasyahud ahir.
“Abah, waalaikumussalam.” Iteung segera
menjawab salam, usai sholat.
“Anak-anak sudah berangkat sekolah Agama?”
Tanya Abah.
“Sepertinya Ade mah berangkat, Kang. Tapi
kalau Ujang, tas nya masih ada di kamar.” Ujar Iteung.
Mengikuti langkah Abah menuju ruang tengah.
“Ini sudah jam setengah lima, kemana Ujang ya,
Nyai?” Abah duduk selonjor di depan TV. Mencoba
mencari chanel yang memuat berita.
“Abah sudah makan?” Tanya Iteung, menyajikan
segelas air putih.
“Sudah, tadi sama Armasan. Oh, iya itu ada
makanan di tas keresek.” Abah Kabayan bergegas.
Sesaat datang memberikan oleh-oleh untuk Iteung.
Iteung membuka bungkusan. Tersungging
senyum dan raut wajahnya makin ceria. “Nuhun Kang,
Iteung boleh makan sekarang ya?” Iteung bergegas,
menyiapkan makan untuk dirinya sendiri.
Lahap menyantap nasi yang masih mengepul.
Lauk pecel lele kesukaannya. Lalapan daun kemangi
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dan tak ketinggalan sambel tomat. Iteung tak
mempedulikan tatapan Abah Kabayan, yang sedari
tadi menatap wajah letih istrinya.
***
“Abah, tadi Uja ng ngg ak TPA!” Ade
membuyarkan konsentrasi Abah Kabayan, dia anteng
menonton tim sepak bola kesayangannya.
“Benar Ujang?” Abah melirik Ujang.
“Iya, tadi pas Ade TPA, Ujang nggak ada. Bu
Guru menanyakannya ke Ade.” Ade malah yang sewot
menjawab.
“Stttt, Ade diam dulu, Abah nanyanya ke Ujang.”
Iteung menggamit tangan Ade. Pencegahan gelagat
perang dunia ke-3 antara Ade dan Ujang.
“Ade sini sama Ambu, ada PR ngga?” Iteung
mencoba mengalihkan perhatian Ade.
Iteung dan Ade larut dengan buku-buku
catatan. Ade mengerjakan satu-persatu PR dari
sekolah. Sesekali menanyakan ke Iteung apa yang tidk
dimengertinya. Ibu dan anak itu seolah tak
mempedulikan obrolan Ujang dan Abah Kabayan.
“Ujang, tadi TPA nggak?” Suara Abah Kabayan
tegas.
Ujang menunduk. Jemarinya memutar-mutar
ujung baju. Hidungnya mulai memerah. Menunduk
dan semakin menunduk.
“Kenapa Ujang terdiam? Tadi sekolah TPA
nggak?” Tanya Abah yang kedua kalinya.
“Duka, Ujang nggak tahu.” Jawab Ujang pelan.
Abah Kabayan menatap lekat Ujang, “Ujang,
coba lihat ke Abah. Tadi Ujang TPA nggak?”
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Perlahan Ujang menengadahkan wajahnya,
menatap Abah. Tanpa menjawab pertanyaan. Bulir
bening di ujung matanya mulai muncul.
“Tadi Ujang nggak TPA,” Jawabnya makin pelan.
“ L a l u U j a n g k e m a n a ? ” A b a h Ka b a y a n
meneruskan pertanyaan, tetap menatap mata Ujang,
makin dalam.
“Ujang tadi main pe-es, Abah!” Ade malah turut
campur.
“Sttt, Ade, yang ditanya Ujang.” Iteung
merangkul Ade.
“Ih, tadi kan Ade lihat, Ujang main pe-es di
rumah ceu Ihah. Tadi banyak barudak lalaki yang
nggak TPA, malah main pe-es.” Ade malah panjang
lebar menjelaskan.
Ujang melototi Ade. Giginya gemerutuk. Ade
hanya mencibir, membuat Ujang jengkel. Lalu Ujang
kembali menunduk setelah Abah Kabayan dan Iteung
melirik nya.
“Benar tadi main pe-es?” Introgasi Abah
Kabayan berlanjut.
Ujang hanya mengangguk. Menunduk, makin
terampil ujung bajunya diperintil.
“Berapa lama main pe-es nya?” Tanya Abah.
Pertanyaan memendek. Nampak menahan amarah.
“Nggak tahu.” Ciri khas jawaban Ujang, saat
tahu dirinya bersalah.
“Sudah berpa kali Ujang main pe-es sebulan
ini?” Abah melanjutkan pemriksaan.
“Ujang tidak tahu. Tidak menghitung.” Lirih
menjawab semakin menunduk saja kepala Ujang.
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“Tadi sholat ashar dzuhur sama ashar nggak?”
Volume Abah Kabayan bertambah.
Ujang mengangguk, “iya, jam 4.”
Abah Kabayan terdiam. Iteung membawa Ade
ke kamarnya. Membereskan buku untuk esok hari.
Lanjut ngelonin Ade. Berharap tidak ikut campur lagi
dengan urusan kakaknya.
Iteung anteng berbincang dengan Ade.
Mendengar segala cerita Ade. Apa yang dialami di
sekolah, sepulang sekolah, saat bermain hingga bisa
bersua kembali dengan Iteung tadi jam 5. Sepulang
TPA. Termasuk Ujang yang tidak TPA, bermain pe-es
dengan teman-temannya. Ade bercerita, pe-es baru
ada dua minggu lalu. Sejak ada pe-es, anak-anak lelaki
sering tidak masuk sekolah Agama (TPA).
***
Ade siap dengan sepatu dan tas gendongnya.
Aroma kayu putih bercampur bedak bayi semerbak
dari tubuhnya. Menambah segar udara pagi, walau
masih berselimut kabut. Tak lama Iteung pun siap
dengan perangkat kerjanya, rapi. Tak kalah harum
dengan Ade. Abah Kabayan sudah lebih dulu rapi,
memanaskan mesin motor. Semua telah siap
menyebar, menimba ilmu dan membagi ilmu. Kecuali
bujang tanggung kelas enam SD.
“Ujang, cepat! Ambu dan Abah sudah siap, Ade
juga.” Seru Iteung dari Teras rumah.
“Sebentar, Ujang nyari sabuk dulu.” Sahutnya
dari dalam kamar.
“Digantung dekat tas.” Iteung kembali ke dalam
rumah, menunjukan sabuk pada Ujang.
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Tak lama Iteung dan Ujang kembali ke teras.
Ujang rapi dan bersepatu. Wajahnya murung, tak
seindah pagi. Tak seceria kicau burung di atas pohon
rambutan.
“Nanti Ujang TPA ya, ingat apa kata Abah
semalam?” Abah Kabayan tersenyum melirik Ujang.
“Iya,” Pendek saja jawaban Ujang.
Bergegas naik motor tua, berempat. Mengantar
Ujang dan Ade ke sekolah. Lanjut mengantar Iteung,
baru Abah Kabayan menuju sekolah tempatnya
mengajar. Begitu rutinitas pagi keluarga Kabayan.
Iteung diberi tahu Abah semalam. Ujang
menjalani sangsi gegara main pe-es dan bolos
sekolah Agama. Sangsi untuknya tidak menerima
bekal selama satu bulan. Iteung pun setuju. Pagi itu
yang membuat Ujang muram adalah uang jajan yang
hangus. Sementara Ade, tetap mengantongi bekal.
Tentu akan ada rasa iri dalam hati Ujang. Tanpa
sepengetahuan Ujang, Iteung memasukan uang ke
celengan kaleng di kamar Ujang, sejumlah jatah
bekalnya.
***
“Wah, Alhamdulillah, Ambu pulang nggak
sendirian sekarang.” Iteung mengacak rambut Ujang.
Iteung pulang tepat waktu kali ini. Tidak ada
pekerjaan tambahan di sekolah. Ia meletakan tas dan
sepatu, kemudian berganti daster.
“Mana Ade?” Tanya Iteung, menatap Ujang yang
tengah anteng membaca komik.
“Itu, di kamar.” Sahut Ujang, tanpa melirik
Iteung. Tetap menatap lembaran komik kucel di
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tangannya.
“Ade, lagi ngapain?” Iteung mengintip dari pintu
kamar Ade, yang sedikit terbuka.
“Lagi main, Ambu jangan kesini!” Seru Ade.
Nampak Ade dan dua temannya bermain
boneka. Lumayan berantakan kamarnya. Pantas saja
Iteung tak diperbolehkan masuk.
“Ade dan Ujang sudah makan? Sudah solat?”
Iteung sedikit menaikan volume, agar Ade tetap bisa
mendengar dari dalam kamarnya.
“Sudah!” Seru Ade, kompak dengan Ujang,
berbarengan.
“Ambu makan ya.” Lahap menyantap makan
siang, tanpa Abah Kabayan.
***
Hujan gemerincik, menggagalkan bulan yang
hampir purnama menyapa malam. Ade dan Ujang
tidak berangkat mengaji malam ini. Hujan, alasan
klise. Payung dan jas hujan padahal tergantung di
balik pintu. Ujang masih tetap tenggelam dalam kucel
komik. Tertinggal beberapa lembar saja.
“Mbu, Ade ada PR ini, ajarkan dulu cara
menghitung nya.” Si Bungsu Iteung merajuk.
Ade mendekati Iteung, membuka buku-buku
catatan sekolah. Membuka buku-buku paket yang
dipinjamkan oleh sekolahnya. Tenggelamlah kedua
ibu dan anak dalam serba-serbi obrolan perempuan
berbeda zaman. Mulai dari PR sekolah sampai
rumpian tetangga yang Iteung ketinggalan berita. Ade
seperti wartawan entyertainment kampung. Kabar
tetangga yang sudah melahirkan. Ada tetangga yang
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sedang sakit, sampai berita tetangga yang akan
menikahkan anaknya, semua Ade yang mengabarkan
ke Iteung. Tentu seputar tetangga yang memang
keluarga teman sepermainan Ade.
“Ujang, sudah belajar? Ada PR ngga?” Tiba-tiba
Abah Kabayan menghampiri Ujang. Masih dalam
balutan sarung, usai dari surau.
“Tidak ada PR, Abah.” Pendek menjawab. Tetap
menyusuri lembaran komik kucel.
“Ya, baca-baca saja, menghafal pelajaran.
Sebentar lagi Ujang Ujian.” Sahut Abah Kabayan.
“Coba Abah lihat, komik apa itu?” Abah Kabayan
meminta Ujang memperlihatkan Komik.
“Ini, Misteri Bayi Bertato.” Ujar Ujang tanpa
menoleh.
“Oh, ceritanya gimana tuh?” Abah Kabayan tetap
mengalihkan perhatian Ujang.
“Sebentar atuh Bah, ini dua lembar lagi juga
selsai.” Ujarnya, tetap tak bergeming.
Ujang menutup komik, selsai sudah dia
melahapnya. Sejak tadi siang, diselang TPA dan
dilanjut lepas isya. Cukup cepat membacanya. Abah
Kabayan dan Iteung senang melihat Ujang yang
memang suka membaca.
“Ambu, tadi Ujang diberi uang sama Ade dua
ribu.” Ade mulai membereskan pekakas sekolahnya
ke dalam tas.
”Lho, kenapa Ade memberinya?” Iteung
terperanjat. Kemudian melirik Abah Kabayan.
“Kata Ujang, dia sedang dihukum, ga dikasih
uang jajan selama satu bulan. Lalu tidak boleh
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memakai sepeda. Kalau main pe-es lagi sepedanya
akan dijual.” Ade menjawab panjang lebar.
Iteung terdiam, menatap Abah Kabayan. Takut
Ujang merasa keenakan, padahal jatah jajan Ujang
sudah dimasukan celengan secara diam-diam. Jatah
Ade berkurang jika diberikan pada Ujang. Iteung
mulai hawatir. Jangan-jangan Ujang meminta secara
paksa ke Adiknya.
“Ga apa-apa, Ade memberi sodakoh pada
Ujang.” Ujar Abah Kabayan, faham lirikan Iteung.
“Ade nanti dapat pahala dari Alloh. Ade telah
ihlas bersedekah pada Ujang. sudah menolong
kepada orang yang sedang kesusahan, yang sedang
membutuhkan.” Lanjut Abah Kabayan.
“Asik ah, besok Ujang minta ke Ade lagi ah.”
Ujang sumringah.
“Eits, sodakoh itu nggak boleh dipaksa.” Abah
Kabayan menyela.
“Sodakoh itu, tidak boleh dipaksa, apalagi kalau
Ujang mintanya sambil mengancam, nggak boleh itu.”
Papar Abah Kabayan.
“Tadi Ade memberinya diminta dulu ngga?”
Abah melirik Ade.
“Tumben Ade terdiam?” Sahut Iteung, heran.
Biasanya gadis kecil berambut ikal ini, selalu ikut
campur urusan Ujang dan Abah Kabayan.
Sunyi, Ade tak menyahut. Iteung melirik putri
bungsunya. Nampak hidung Ade memerah. Ada bulir
bening di kedua ujung matanya. Hampir terjatuh.
Leka s Ade men g u s a p nya , s a a t ta hu Ite u n g
menatapnya.
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“Ade pilek, serak.” Ujar Ade mengusap-usap
hidung dan tenggorokannya.
“Lho, tadi nggak apa-apa?” Iteung meraba
kening Ade dengan punggung tangan.
“Ade nggak panas juga.” Iteung tetap heran.
Ade bergegas masuk ke kamarnya. Iteung tak
segera mengikuti Ade. Dibiarkan dia sendiri. Tetapi
pikiran Iteung berkecamuk. Kenapa Ade tiba-tiba
pilek? Iteung tak dapat memahami dan tak
menemukan jawaban.
“Ujang, tadi pinjam buku ini ke sekolah.” Ujang
melapor.
Kemudian menceritakan isi komik. Tak lama
debat Abah dan Ujang tak terelakan. Membahas sisi
cerita dan gambar yang ada pada komik. Iteung
merasa tak nyambung dengan obrolan itu. Dibiarkan
Ayah dan Anak tenggelam dalam topik aneh.
Iteung bergegas menuju kamar Ade. Mau
mematikan lampu kamar, barangkali putrinya telah
lelap. Namun, nampak Ade sedang menelungkupkan
wajah ke bantal. Sedikit hentakan bahunya berulang.
“Kenapa Ade?” Tanya Iteung, mengusap
punggung Ade perlahan.
“Kasian Ujang, nggak dikasih uang jajan.”
Jawabnya dalam tangis yang tertahan.
“Terus, sepedanya akan dijual. Kan sayang
Mbu.” Sambungnya, masih terisak.
“Ujang kan menabung untuk membeli sepeda.
Sepeda Ujang masih baru” Lanjutnya sesekali
tersengguk. Tangannya mengusap kedua mata yang
membasah.
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Iteung hanya termenung. Betapa Ade sangat
perasa dan peduli pada orang lain. Masih memikirkan
sangsi yang dialami Ujang. Menolong Ujang dengan
memberikan uang jajannya sebagian. Masih
memikirkan kepayahan Ujang mengumpulkan uang
untuk membeli sepeda. Sedangkan Ujang saja
menikmati masa hukumannya. Baik-baik saja, tanpa
tangis tanpa muram durja.
“Ade, yang dihukum itu Kakak kamu. Ujang.
Biarkan saja, Abah dan Ambu juga memnyediakan
makanan. Tuh toples udah diisi sukro dan keripik
singkong.” Iteung memeluk Ade.
“Malah Ujang senang nyemil sukro.” Iteung
mengelus rambut Ade.
“Sudahlah, Ujang saja bergembira. Sepedanya
belum tentu dijual. Kan belum terjadi. Kata Abah, akan
dijual jika Ujang main pe-es dan bolos TPA lagi.”
Iteung menjelaskan.
Ade tak menyahut. Rupanya dia terlelap dalam
dekapan Ambunya. Iteung merebahkan Ade.
Menyelimuti lalu mematikan lampu, mengganti
dengan yang lebih redup. Ditatapnya lekat wajah
gadis belia berambut ikal. Tak disangka, dibalik
kecerewetannya, suka ikut campur urusan Kakaknya
memiliki rasa peduli yang amat besar. Kepedulian dia
adalah bentuk kasih sayang pada kakak semata
wayang. Meski setiap hari selalu usil padanya. Ade
siap menjadi penolong dan membantu kakaknya saat
kesulitan. Tak terasa, bulir bening jatuh perlahan
menelusuri pipi Iteung, mengantarkan Ade yang
makin lelap dalam temaram malam.
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Aku Ingin Sekolah
Nuraeni

Di sebuah dusun, hiduplah seorang anak
perempuan yang cantik, penurut dan berbakti pada
orang tuanya. Maya namanya. Ia suka dengan
panggilan itu. Gadis kecil yang mempunyai nama
lengkap Maryama itu begitu mandiri, tangguh dan
kuat, meski usianya baru tujuh tahun. Dia rela tidak
menamatkan sekolahnya, dan hanya mencapai kelas
tiga Sekolah Rakyat (SR)1 karena dilarang oleh ibunya
yang menginginkan Maya untuk mendampingi
adiknya yang masih kecil–kecil. Namun Maya tidak
merasa keberatan. Ia justru selalu merasa bahwa
hidup ini menyenangkan.
Maya tergolong perempuan yang cerdas.
Keinginannya untuk mencari ilmu sangat kuat,
hingga suatu ketika Maya memberitahu Jamilah,
tetangga sekaligus teman bermain Maya di rumah.
“Jamilah, aku ingin sekolah..”, kata Maya dengan nada
memelas. “Ya kamu bilang sama Simbok..”, jawab
Jamilah. “Iya, nanti aku ngomong Simbok.”, jawab
Maya, mesti hatinya tak yakin kalau Simbok akan
mengijinkan. Maya sudah terlalu sering mendengar
kata-kata Simbok bahwa perempuan tidak perlu
sekolah. Perempuan itu tugasnya membantu orang
tua di dapur atau membantu ke sawah. Tetapi
keinginan Maya untuk sekolah tidak bisa terbendung
lagi, meski apapun yang dikatakan orang tuanya. Ayah
Maya sendiri tidak banyak berkomentar tentang
keinginan Maya untuk sekolah.
Suatu hari, tanpa sengetahuan orang tuanya,
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Maya ikut bersama Jamilah berangkat ke sekolah
dengan berjalan kaki. Bersama Jamilah, Maya
mendatangi Pak Guru dan mendaarkan diri untuk
masuk sekolah. “Pak Guru, Maya mau sekolah..”, kata
Jamilah kepada gurunya. Maya hanya diam berdiri di
sebelah Jamilah. “Ya, kalian duduk dulu.”, kata Pak
Guru. Jamilah menggandeng tangan Maya dan berlalu
mencari tempat duduk di dalam kelas. Mereka duduk
di bangku sekolah yang kursi dan mejanya
bergandeng.
Sementara itu, Pak Guru mulai
mengabsen murid. Dipanggilnya satu per satu nama
murid. Yang namanya disebut menjawab sambil
menunjukkan jari kanannya. Selesai mengabsen, Pak
Guru mengumumkan kepada semua murid, bahwa
pada hari itu ada murid baru. Pak Guru kemudian
bertanya kepada mereka, “Apakah kamu sudah kenal
dengan temanmu yang baru?”. Beberapa siswa
menjawab “ Sudah..”, namun ada juga yang menjawab
“belum..”.
Pak Guru menyuruh Maya maju mendekati
mejanya. Maya pun maju berdiri di depan kelas. Pak
Guru kemudian meminta Maya untuk menjulurkan
tangan kirinya keatas kepala, lalu dilipatkannya ke
arah kanan hingga tangan kirinya menyentuh telinga
s ebelah ka na n. Deng a n saks ama, Pak gu ru
memperhatikan apa yang dilakukan Maya, lalu
mengangguk-anggukkan kepalanya sebagai tanda
setuju. Beliau merasa Maya sudah layak masuk
Sekolah Rakyat karena tangan kirinya dapat
menyentuh telinga kanan. Beliau lalu bertanya kepada
Maya “Kamu ingin sekolah?”, tanya Pak Guru dengan
penuh perhatian. Maya menganggukkan kepalanya
dengan tersipu malu. Tanpa perlu berkata-kata, Pak
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Guru sudah tahu jawaban Maya. Pak Guru pun
melanjutkan pertanyaan lagi, “Maya, besok Bapak
suruh kesini ya?”. Maya diam sejenak, kemudian
menjawab, “Bapak sudah meninggal Pak”, jawab
Maya berbohong. Maya berbohong agar bapaknya
tidak disuruh datang ke sekolah. “Kalau kamu niat
sekolah, besok kamu berangkat ya, dan jangan lupa
minta ijin sama orang tua.”, ucap Pak Guru. Lagi-lagi
Maya hanya menganggukkan kepalanya. Hati Maya
berbunga-bunga karena mau sekolah. Siswa di dalam
kelas yang mayoritas laki-laki pun ikut senang dengan
kehadiran Maya misalnya. Karena pada masa itu,
sangat jarang anak perempuan yang sekolah.
Gedung sekolah yang menjadi harapan Maya
sebagai tempat menimba ilmu tidak begitu besar,
terdiri dari dua ruang kelas, tanpa jendela, hanya ada
pintu-pintu besar untuk akitiﬁtas keluar masuk murid
dan guru, dan ventilasi udara yang besar di tembok
bagian atas di setiap ruang kelas. Gedung sekolah
yang terletak di komplek Ibu kota kecamatan tidak
jauh dari Kantor Polsek itu dibangun pada jaman
Belanda. Di belakang gedung sekolah berjajar rumah
dinas pabrik gula. Rumah yang besar, dengan taman
luas yang dihiasi berbagai tanaman bunga yang
cantik, lengkap dengan sebuah garasi mobil. Tidak
sembarang orang bisa masuk ke rumah dinas itu yang
hanya diperuntukkan kepada para staf direksi yang
difasilitasi secara lengkap termasuk asisten rumah
tangga dan tukang kebun. Sedang di depan gedung
sekolah terdapat hamparan sawah yang bila tiba
musimnya disewa pabrik untuk ditanami tanaman
tebu.
Pagi ini adalah hari pertama Maya berangkat ke
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sekolah. Tidak seperti biasanya, Maya bangun tidur
lebih awal dari hari-hari sebelumnya. Maya segera
bergegas membantu Simbok menyelesaikan
pekerjaan rutinnya di pagi hari. Sebelum jam enam
pagi semua pekerjaan harus sudah rapi, termasuk
menyediakan ponggol untuk para pekerja di sawah.
Selanjutnya Maya segera mandi dan tidak lupa
menggosok gigi. Sebelum beranjak ke kamar mandi
Maya menyambangi dapur pawon2 untuk mengambil
abu sisa hasil pembakaran kayu ketika memasak. Ia
mengambil beberapa jumput yang ia taruh di telapak
tangan kirinya. Abu itu digunakan Maya untuk
menggosok gigi. Kebiasaan Maya membersihkan
badan sudah tertanam sejak kecil. Ibunya selalu
memberi contoh dan tak pernah berhenti menasihati
Maya.
Dengan mengenakan kain dan baju kebaya
tanpa alas kaki, Maya berangkat ke sekolah. Jaraknya
sekitar satu kilo meter. Ia berjalan melalui jalan desa
yang sepi. Hanya ada beberapa rumah-rumah besar
dengan jarak yang berjauhan yang dilaluinya sebelum
keluar desa menyusuri sawah dan rel kereta api.
Meskipun sepi, Maya tak pernah merasa takut.
Sepanjang jalan tak ada lalu lalang kendaraan.
Sesekali ada sepeda ontel yang lewat, atau kereta api
di jalur rel yang membawa tebu sebagai bahan baku
gula pasir untuk diangkut ke pabrik gula. Kadang pula
ada pedati3. Jalan yang Maya lalui belum beraspal,
sehingga saat hujan turun, jalan menjadi becek dan
berlumpur. Bila hujan agak deras, anak-anak sekolah
termasuk Maya, akan menggunakan daun pisang atau
daun keladi yang lebar sebagai payung. Mereka tidak
perlu khawatir bukunya basah, karena mereka tidak
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menggunakan buku sebagai alat tulis, melainkan
sabak dengan grip sebagai alat tulisnya.
Hari ini cerah, matahari mulai merangkak naik.
Lonceng belum berbunyi, celotehan murid-murid
yang sudah hadir di sekolah terdengar riuh. Sebagian
murid yang piket sedang menyapu ruang kelas,
sebagian yang lain sedang menyirami bunga-bunga
di depan sekolah. Karena udara kering musim
kemarau, maka setiap pagi tanaman di sekolah harus
disirami. Sementara itu Maya bersama Jamilah sedang
makan kue krawu4 dengan dibungkus daun pisang.
Mereka duduk di atas batuan besar bersebelahan
dengan penjual jajanan. Para penjual hanya
menggunakan bakul dan nyiru untuk menjajakkan
dagangan. Jenis makanan yang dijual adalah makanan
yang dibuat sendiri oleh para penjual, dengan daun
jati atau daun pisang sebagi pembungkusnya. Bagi
penjual krupuk dan kacang goreng, mereka
membungkus menggunakan daun pisang kering.
Kring…kring…, terdengar suara sepada Pak
Guru. Bergegas semua murid masuk ke r uang kelas.
Karena takut terlambat Maya pun membuang kue
Krawu yang sedang dimakannya. Pak Guru turun dari
sepeda ontelnya dengan mengenakan seragam hitam
dan beskap kain batik putih serta blangkon warna
coklat. Murid yang piket hari itu menjemput sepeda
Pak Guru kemudian menuntunnya untuk ditaruh di
tempat parkir. Pak Guru masuk kelas dengan
menjinjing tas warna hitam. Ia menggeser kursi yang
tenggelam di kolong meja guru, lalu menaruh tas
hitamnya di sandaran kursi. Maya berlari maju
mendekat Pak Guru sambil membawa uang satu sen
untuk membayar bulanan sekolah.
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Hal yang paling menyenangkan bagi Maya
adalah ketika lonceng berbunyi sebagai tanda
pelajaran selesai. Semua murid akan berhamburan
keluar gedung sekolah. Sampai di jalan, biasanya
Maya tidak langsung pulang, tapi ia akan berdiri
sejenak dengan kedua matanya melihat ke arah jalan
masuk desa. Maya berharap bertemu dengan
bapaknya yang sehari-hari bekerja sebagai kusir
dokar5. Benar saja, hari itu Maya melihat bapaknya.
“Horeee! Ada Bapak,” seru Maya dalam hati. “Paak..
Bapak..” Maya memanggil-manggil bapaknya.
Spontan bapaknya Maya menarik tali kendali Kuda,
hingga dokarpun berhenti. “Maya, ayo naik! Hati-hati..”,
perintah bapaknya. Maya pun naik dengan kedua
tangannya bertumpu pada deruji pintu masuk
belakang Dokar. Tineng…tineng…! Suara dokar
terdengar kembali, tanda dokar mulai berjalan. Kuda
pun melaju perlahan-lahan.
Terkadang, Maya berangkat ke sekolah dengan
menghampiri teman yang duduk satu bangku
dengannya. Wiji namanya. Rumahnya agak dekat
dengan gedung sekolah. Rumah besar yang
menghadap ke utara, dengan pohon asem yang juga
besar, memberikan hawa sejuk bila bermain di
bawahnya. Kalau sedang musim berbuah, Maya
bersama Wiji senang mencari buah asem yang
matang dan berjatuhan di tanah. Buah asem yang
sudah matang mudah dikupas dan sudah tidak
menempel pada kulit buahnya. Rasanya segar bila
dimakan, apalagi jika dimakan pada siang hari usai
pulang sekolah.
Maya seringkali terpaksa tidak masuk sekolah.
Ibunya yang menjadi penjual tahu dan menggarap
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sawah, berharap Maya untuk membantunya.
Pekerjaannya sebagai penjual tahu, yang setiap hari
harus mencetak tahu sendiri, sangat menyita waktu.
Belum lagi pekerjaan sawahnya. Saat itu Ibunya
menanam mentimun di sawah yang setiap hari
dilewati Maya ketika berangkat sekolah. Pada
waktunya panen, Maya tidak boleh berangkat sekolah
dan diminta untuk memanen mentimun. Walaupun
Maya tidak berangkat sekolah karena menuruti
perintah ibunya, tapi hati Maya selalu saja mengingat
kegiatan di sekolah.
Suatu ketika teman sekelas Maya, Darto
namanya, datang untuk menyusul Maya di rumahnya
atas perintah Pak Guru. Darto pun bertemu dengan
Ibunya Maya. “Maaf Bu, saya disuruh Pak Guru
menyusul Maya untuk berangkat sekolah. “Tapi hari
ini sedang repot sekali, sawahnya baru tandur6. Besok
saja Maya berangkat, To..”, jawab ibunya. Maya pun
tetap tinggal di rumah membantu Ibunya. Ia tidak
berani membantah orang tua.
Seiring berjalannya waktu, Maya pun sudah
duduk di kelas dua Sekolah Rakyat. Dengan naiknya
kelas Maya di kelas dua, bertambah pula adiknya.
Sekarang adik Maya sudah berjumlah dua orang, satu
laki-laki dan satu perempuan. Dengan bertambah
adik-adik Maya, maka bertambah repot pula
kesibukan ibunya. Terkadang Maya merasa sedih,
karena seringkali ia tidak masuk sekolah karena harus
menjaga adik-adiknya di rumah. Terlebih ketika di
sawah sedang musim tandur. Setiap kali dihadapkan
pada keadaan seperti ini, Maya selalu tidak bisa
menolak, karena baktinya kepada orang tua. Hari
berganti minggu, minggu berganti bulan, Maya
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semakin sering absen di sekolah, meskipun
sebetulnya Maya tergolong anak yang cerdas.
Di antara teman - teman perempuan seusia
Maya, memang belum pernah ada yang bisa bertahan
sampai kelas dua. Wajar saja karena pada masa itu
perempuan dilarang sekolah. Orang Jawa jaman
dahulu mengatakan “Cah wadon panggonane neng
pawon”, artinya anak perempuan tempatnya di dapur.
Kata – kata itu yang selalu dipedomani oleh para
orang tua termasuk ibunya Maya untuk tidak
menyekolahkan anak-anak putrinya.
Maya juga rajin mengaji. Kini kegiatan yang
aktif dilakukan Maya untuk mencari ilmu hanyalah
mengaji. Setiap ba'da maghrib, bersama temantemannya Maya berjalan kaki menuju rumah Pak Kyai
yang berada sekitar lima ratus meter dari rumah
Maya, tepatnya di ujung selatan desa. Bila hari gelap,
untuk menerangi kegelapan malam, Maya beserta
teman-temannya membawa obor yang terbuat dari
potongan bambu yang sebagiannya beruas yang diisi
minyak tanah, kemudian diberi kain bekas yang
dilipat-lipat disumbatkan pada ujung bambu sebagai
sumbu. Maya merasa senang Setiap kali mengaji.
Setiap malam Kamis Maya dan teman-temannya
masing-masing membawa satu boles7 berisi miyak
tanah untuk Pak Kyai sebagai imbalan beliau
mengajari mengaji. Semua itu dilakukan dengan
ikhlas. Setiap malam Jum'at biasanya kegiatan mengaji
di Pak Kyai diliburkan.
Sore itu hari kamis, Maya sudah
mempersiapkan air di bejana untuk mandi bersama
adik-adiknya. Menjelang malam jum'at sudah menjadi
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kebiasaan Maya untuk membersihkan rambutnya
yang lurus agak bergelombang itu. Maya selalu
menggunakan merang yang dibakar menggunakan
wadah belanga. Sebelumnya, Maya merendam arang
yang telah dingin ke dalam air. Lalu dicelupkannya
kerudung putih bekas atau kain kasa lembut sebagai
saringan agar arang merang tidak terbawa, sehingga
tersisa airnya yang ia gunakan untuk keramas. Maya
bersama Ibu dan adik perempuannya, Jemah, telah
ke rama s da n ma ndi be rs ama-s ama. Ibunya
mengenakan kain yang dilipatkan sampai di dadanya.
Maya senang bemain di halaman rumahnya
bersama teman-teman. Halaman yang luas dan
dikelilingi pepohonan yang rindang, membuat anakanak betah bermain. Tanpa terasa matahari sudah
hampir tenggelam. Dari arah timur rumah Maya,
tampak Darto berlari-lari mendekat ke tempat mereka
bermain “Maya, mengapa kamu tidak berangkat
sekolah? Kata Pak Guru, kamu naik kelas..”. Maya
hanya terdiam meratapi kesedihan dan kekecewaan
dalam hatinya.
Selesai
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Kucing yang kutakuti jadi sahabatku
Yayuk Zuliana, S.Pd

Tiap tengah malam, Uma bocah kecil yang
berusia 4 tahun selalu terbangun dari tidurnya dan
mendekap ibunya sambil berkata lirih, “Bunda…aku
takut, suara apa itu?” Sambil mendekap sang buah hati
dengan penuh kasih sayang ibunya menjawab dan
menenangkan si kecil, “ itu suara binatang sayang,
binatang apa ya yang suaranya meong, meong begitu
ya ?” “Kucing bunda,” Si kecil bertanya lagi,” kenapa
malam-malam tidak tidur bunda, kucingnya menangis
ya, kenapa bunda? Suruh diam, aku takut.” Sambil
terus mempererat dekapannya pada sang ibu, Uma
sulit memejamkan matanya, keringatan dan kelihatan
sekali kalau Uma benar-benar ketakutan. Sang bunda
terus menghiburnya dan membacakan cerita yang
menyenangkan, serta melantunkan surat-surat
pendek dalam AlQur'an dengan membelai rambutnya
sampai si kecil benar-benar tertidur kembali.
Azan subuh terdengar, Uma terbangun dan
menangis ,” bunda sini, bunda dimana, aku takut
bunda.” Ibunya yang sedang masak didapur segera
menghampirinya, “Iya sayang, ini bunda, tadi bunda di
dapur, sekarang sudah azan subuh, ayo kita berwudhu
lalu shalat.” Uma masih ketakutan, yang biasanya
bangun tidur turun dari tempat tidur sendiri, sekarang
tidak mau lagi, selalu merengek minta digendong.
Lalu ibunya menggendongnya ke kamar mandi,
sambil kepalanya tersandar dibahu ibunya. Tanpa
ibunya sadari ternyata ada kucing di depan pintu
kamarnya, Uma menjerit dan menangis ketakutan.
Kucing itu mulai mengeong setelah merasa
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terganggu, “meong-meong,” sambil menggeliatkan
tubuhnya dan melihat Uma yang berada dalam
dekapan ibunya. “Takut bunda, suruh pergi kucingnya
bunga, buang keluar bunda, takut, takut.” Uma
merengek. Ibunya menenangkan dan membawa ke
kamar mandi, ambil air wudhu dan solat berjamaah,
namun tidak seperti biasanya saat ikut berjamaah
Uma selalu melihat kanan kiri, minta dicepatkan
solatnya dan membuat ibunya juga kurang khusyu'
solatnya. Setelah salam langsung memeluk ibunya
dan minta dipangkuan ibunya, tidak mau ikut baca
Qur'an, hanya diam dan takut.
Suatu hari ibunya sedang menjemur baju di
lantai atas, dan Uma tidur dikamar bawah. Saat
terbangun, Uma mau memanggil ibunya tapi tidak
jadi setelah ada suara di dapur, Uma pikir itu ibunya
yang sedang memasak, karena tadi minta dibuatkan
brownis, Uma langsung saja turun dari tempat tidur
sendiri tanpa menanngis, Uma berjalan dengan
santainya menuju dapur dan apa yang dilihat
Uma?...Uma melihat kucing sedang memangsa tikus,
Uma takut tapi tidak berani menangis atau berteriak
panggil ibunya karena nanti kalau dia bersuara kucing
akan melihatnya lalu memakannya seperti tikus itu.
Akhirnya sambil melihat gerak gerik kucing yang
melahap tikus itu, Uma sembunyi dibalik pintu kamar
tanpa berani bersuara. Setelah kucing itu selesai
memakan tikus lalu pergi begitu saja tanpa mengeong
karena merasa perutnya sudah kenyang, lalu kucing
itu tidur di dekat rak sepatu milik Uma. Umapun
kembali naik ke tempat tidur lagi sambil menunggu
ibunya.
Dari lantai atas terdengar suara ibunya turun
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dari tangga, lalu menuju ke kamar, ibunya hanya
melihat saja karena melihat Uma masih tidur pulas,
lalu ke dapur dan memotong brownis yang sudah
dingin. Setelah disiapkan dan dihidangkan sangat
menarik agar Uma senang, baru ibunya
membangunkannya. “ Bangun sayang, sudah sore
mandi, solat asar dan bronis kesukaan adik sudah siap,
cantik dan enaak sekali, ayo”. Uma langsung
mendekap ibunya, tidak menangis lagi tapi tetap
kelihatan ketakutan dan matanya melihat ke
sekelilingnya.
Selesai mandi, solat bareng dengan ibunya, lalu
Uma minta digendong dibawa ke ruang keluarga.
Dihidangkan bronis kesukaannya, tapi dia tidak mau
tersenyum, dan bilang terimakasih seperti biasanya
kalau dia memperoleh sesuatu sekecil apapun,
makannya juga kelihatan tidak selera, lalu dia melihat
ke arah kucing yang tertidur tadi, setelah kucingnya
bangun, dia lari ke kamar lagi. Ibunya tahu, ooo,
rupanya itu yang membuat Uma sekarang pendiam
sekali, lalu ibunya menghampirinya sambil memeluk
dan membelai rambutnya, “Sayang, kenapa dik Uma
tidak ceria seperti kemarin-kemarin? Masih takut
sama kucing ya? Bunda mau cerita, mau dengarkan
tidak? (Uma mengangguk) sayang,,,bunda tanya
sekarang, dik Uma, Bunda, Ayah, Kakak, semua orang
ciptaan siapa? ( Allah, jawabnya). Iya betul sekali, Allah
yang menciptakan kita semua, lalu Allah menciptakan
apalagi? (binatang, pohon, langit, bumi, bintang,
matahari, bulan, dan banyak lagi bunda, kata bu guru
semua makhluk itu ciptaan Allah, makhluk itu apa
bunda? Jawab Uma sudah mulai tidak ketakutan
seperti sebelumnya). Benar sekali sayang, semua yang
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diciptakan Allah itu namanyanya Makhluk, dan
makhluk itu ada yang hidup ada yang mati, contohnya
kita diberi nafas untuk hidup, juga binatang. Lihat
kucing itu, kuccing juga ciptaan Allah, sesama ciptaan
Allah harus saling menyayangi, Rasulullah yaitu nabi
Muhammad,SAW sangat menyayangi kucing, sampai
Rasulullah bersabda siapa yang menyiksa kucing,
akan disiksa juga di akhirat kelak. Kucing Rasulullah
itu diberi nama yang sangat indah, namanya MUEEZA.
Nama yang ba gus kan? Rasulullah selalu
menggendongnya jika ada waktu luang dirumahnya,
bahkan saat ada tamu yang datang kerumahnya,
Rasulullah keluar menemui tamunya dengan
menggendong kucingnya dan membelai bulu
halusnya dan meletakkan di pahanya ketika duduk.
Pernah juga ketika Rasulullah mau mengambil
jubahnya ternyata ada Mueeza tidur diatas jubahnya,
Rasulullah tidak membangunkannya, tapi memotong
bagian jubah yang ditiduri Mueeza tadi, lalu
mengambil jubahnya, sengguh mulia akhlak
Rasulullah terhadap sesama makhluk terutama
kucing. Rasulullah merawatnya dengan sangat baik,
Mueeza selalu mengeong ketika mendengar suara
azan, bahkan menirukan suara alunan azan,
Rasulullah juga berpesan kepada sahabatnya agar
menyayangi kucing seperti keluarganya sendiri. Kalau
kita menyayangi binatang, binatangpun juga sayang
dengan kita. Ayo kita buktikan sayang, sini digendong
bunda, kita hampiri kucingnya.” ( lalu ibunya
menggendong Uma ke tempat kucing itu, Uma duduk
dipangkuan ibunya, sambil ibunya mengambil kucing
dan di taruh dipangkuannya sebelahan dengan Uma,
awalnya Uma bilang “jangan bunda, tidak mau bunda,
takut”, tapi ibunya berhasil meyakinkan dan membuat
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Uma ingin tahu apa yang akan dilakukan ibunya).
Sambil membelai bulu halusnya, ibunya
berkata; “ kalau nama kucing Rasulullah Mueeza, ini
dikasih nama siapa ya? Umaza gimana, kan kucingnya
dik Uma, hayo,,,mau? (Uma mengangguk dan mulai
tersenyum, namun masih tidak mau memegang
kucing itu, sambil terus membelai kucing Umaza,
ibunya melanjutkan bicaranya) “ lihat sayang, bulunya
halus, tidak ada bakterinya, kucing itu binatang yang
bersih, tidak najis, bisa dijadikan perhiasan di rumah
kita, bisa mengusir tikus juga dari rumah kita, bisa
juga jadi sahabat kita, bisa tidur dengan kita, bisa
diajak bermain juga. Coba sini digendong sayang,
percaya sama bunda, kalau dik Uma sayang sama
kucing ini, kucing ini juga sayang sama dik Uma.”
Sejak saat itu Uma mulai memberanikan diri
mendekati dan membelai bulu halus kucing itu sambil
memanggil namanya,,,Umaza…Umaza….dimana
kamu…? Saat ibunya sibuk dengan pekerjaan
rumahnya, Uma bermain dengan Umaza,,,diberi
makan, menyuruh ibunya untuk memandikan Umaza,
disuruh juga ibunya menjahitkan baju dari kain yang
sama seperti punya dia, hari-harinya sangat ceria dan
dengan bangga dia cerita pada teman-teman dan
saudaranya bahwa dia tidak kesepian lagi di rumah
karena punya teman main bahkan sahabat yang setia,
yaitu Umaza. Ibunya juga sangat senang dengan
perubahan putrinya, dan seringkali bermain sampai
ketiduran disamping Umaza, akhirnya dibuatkan juga
tempat tidur sendiri untuk Umaza. Bagi Uma
sekarang, tidak ada hari tanpa Umaza. Uma sendiri
yang menghiasi kamar untuk Umaza, dan kami
sekeluarga sangat senang melihatnya. Dia ikut
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merawat dengan sangat baik karena ingin seperti
Rasulullah dan ingi masuk syurga bersama Rasulullah.
Aamiin.
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Marah Itu Setan
Komaria Rahayu

Braaaakkkk…
“Bu… !!! Raﬁ memukul Danesh sampai Danesh jatuh
menimpa meja!!” teriak anak – anak melaporkan
kejadian barusan kepada bu Ratna
“Iya, Bu, sampai –sampai buku semeja berantakan
semua. “ kata Ruli
“Astaghﬁrullah!! Raﬁ… Danesh, Ada Apa sih?”Tanya bu
Ratna heran
“Dia, Bu! Menyenggol tanganku!”sungut Raﬁ kesal
'Aku nggak sengaja, Bu!”bela Danesh sambil meringis
menahan sakit di tangannya.
'Oke, siapa diantara kalian yang melihat kejadian
barusan?”Tanya bu Ratna kepada kami
“Saya bu,!”jawabku
“Bagaimana Dika?”Tanya bu Ratna kepadaku
Aku menceritakan kejadian yang sebenarnya,,,,
Bel sekolah berbunyi sekali. Tandanya waktu istirahat.
Bu Ratna sudah mengisyaratkan jika kami boleh
istirahat dan menghentikan pekerjaan kami sesaat.
Waktu istirahat merupakan waktu yang sangat kami
nantikan.
“dika, jadi kita bermain adu stik?”Tanya Danesh
kepadaku
'Tentu1 tapi…”jawabku mengambang
'Sholat dhuha duluuuuu….”teriak aku dan danesh
bersamaan.
Kami pun menuju masjid sambil berangkulan. Aku
dan Danesh selalu melakukan sholat Dhuha terlebih
dahulu sebelum kami bermain. Buat kami, sholat
dhuha adalah waktu yang tepat untuk meminta rejeki
yang berlimpah buat orang tua kita.
“Eh, itu Raﬁ. Kita ajak sholat bersama,
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yuk!”kataku disambut anggukan oleh Danesh.
“Raﬁ, sholat dhuha yuk!”ajakku
“Malas!”jawabnya cuek
“Eh, Danesh main, yuk! Aku bawa karu lho? Edisi
terbaru lagi.”papar Raﬁ
“Nggak, ah! Aku mau sholat dhuha dulu. Ayo,
sholat dulu Fi, setelah itu baru kita maen.”ajak Danesh
“Ngak mau!!”teriak Raﬁ
“Ya, sudah kalau nggak mau. Yuk, Nesh,”ajakku
pada Danesh.
Kulihat Raﬁ bersungut-sungut. Ah biarlah yang
penting kami sholat dhuha terlebih dahulu sebelum
bermain.
Kami pun kembali kedalam kelas setelah
sholat. Tanpa sengaja tangan Danesh menyenggol
lengan Raﬁ hingga kartunya terjatuh.
“Kamu!”teriak Raﬁ sambil melotot
“Maaf, Fi. Aku nggak sengaja.”papar Danesh
“Nggak bisa!”
Tiba-tiba Raﬁ mendorong Danesh hingga ia
terpental dan jatuh tepat di meja. Meja pun menjadi
terguling berikut dengan buku-buku dan alat tulisnya
beserta tubuh tambun Danesh ke lantai.
Begitulah ceritanya.
“Ya Allah, Raﬁii… berapa kali Bu Ratna bilang, nggak
boleh berbuat seperti itu kepada teman. Apalagi
temanmu tidak sengaja melakukannya. Coba ibu
Tanya, kamu merasa sakit tersenggol temanmu,
hah?”Tanya bu Ratna lagi.
Raﬁ diam saja.
“Sakit, Raﬁ?”ulang bu Ratna lagi
Raﬁ menggeleng.
Sejenak bu Ratna menghela nafas.
“Tapi, Danesh sudah menjatuhkan kartukartuku, Bu.”bela Raﬁ
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“Berulang kali ibu sudah mengingatkan kalian
semu terutama kepada kamu, kalu setan sangat
bahagia berteman dengan manusia yang mudah
marah – marah. Setan akan masuk melalui mulut,
mata, tangan, juga kaki. Memangnya kamu mau jadi
temannya setan?”nasehat bu Ratna dengan sedikit
kesal
“Raﬁ diam saja.
“Maaf, bu Ratna.”Katanya lirih
Raﬁ salah satu temanku memang sangat
pemarah. Tema-teman enggan bermain dengannya.
Aku meras kasihan jika melihatnya sendirian. Padahal,
Raﬁ anak yang baik jika tidak marah-marah tentunya.
Tiba-tiba aku memiliki sebuah rencana.
Hari ini Raﬁ tidak masuk sekolah, kerena
demam. Ini kesempatanku untuk menceritakan
rencanaku kepad teman-teman. Ketika istirahat, aku
mengumpulkan teman-temanku.
“Teman-teman, maaf mengganggu waktu
istirahat kalian.”kumulai pemaparan proyek brilianku
kepada mereka.
“Taka apa, Dika. Kami siap mendengarkan. Betul
kan, teman-teman!” teriak Safa diiringi anguukan
teman-teman.
“Begini, Raﬁ kan…”
“ Ya h , k e n a p a k i t a mem bi c a r a k a n di a ,
sih!”sungut Izul
Tema n-tema n meng a nggu k s ambi l
menggumamkan kata-kata yang sama
“Tunggu duu, dengarkan rencanaku dulu.”
Tema n-tema n kemba li meliha tku. Aku
mengambil nafas dalam-dalam.
“Kita semua tahu, bagaimana karakter Raﬁ,
kan?”
“kita sering melihat Raﬁ menjadi sangat
130

pemarah karena tersenggol lah, pensilnya jatuh lah
atau hal-hal yang sepele. Aku ingin membantu Raﬁ
agar dia tidak jadi pemarah lagi. Tapi …”
“Tapia apa Dika?”Tanya Adit penasaran.
“Tapi, rencanaku tidak akan berhasil tanpa
bantuan dari teman-teman semua.”
“Oke, silahkan ceritakan semua rencanamu, dan
kami akan membantu selama itu baik untuk Raﬁ.
Setuju teman-teman?” teriak Adit lagi, disusul
anggukan mantap dari mereka semua.
Akupun menceritakan rencanaku. Temanteman mendengarkan dengan serius. Aku senang
pada akhirnya mereka menyetujui rencanaku dan
berjannji akan membantuku. Aku hanya menunggu
hari esok. Berdo'a semoga Raﬁ cepat sembuh, dan
tentu melihat keberhasilan rencana ini.
“KAmu sudah sembuh Raﬁ”sapa Nadira.
“Huh!!”desah Raﬁ tak enak hati.
“Alhamdulillah, kamu sedah sehat.”kata Andin
dan Reno bersamaan.
Aku melihat raut muka Raﬁ yang tadinya kesal
mulai bertanya – Tanya.
'Hai Raﬁ, kita main yuk!”ajakku sambil
memegang pundaknya.
Persis seperti perkiraanku. Secepat itu pula
bogem mentah siap mendarat di mukaku. Tiba-tiba
teman – teman mulai mendekat sambil
menegadahkan tangan. Danesh mulai memimpin do'a.
“ya Allah, jauhkanlah setan pemarah pada diri
Raﬁ dan selamatkanlah Raﬁ teman kami dari api
neraka.”
“ Am i i i i n n n … . ” s e r e mp a k s e m u a t e m a n
menjawabnya.
Raﬁ tampak celingukan kebingungan.
Setiap kali kami melihat Raﬁ hendak memukul
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atau marah – marah, teman – teman segera
mengelilingi dan salah satu dari kami memanjatkan
do'a yang sama. Begitu berulang – ulang, sampai
akhirnya Raﬁ seperti malu sendiri.
Su a t u ke ti ka , s e c a ra ta k s en g aj a a k u
menjatuhkan pensil Raﬁ. Aku sudah siap hendak
menghindari bogem mentahnya. Tetapi secara tak ku
duga, Raﬁ malah tersenyum. Bahkan dia malah
menepuk bahuku dan berjalan menuju meja bu
RAtna. Aku dan teman – teman saling pandang.
“Bu saya ingin berbicar kepada teman – teman.
Boleh ya? “kata Raﬁ suatu hari mengejutkan kami.
Tiba-tiba kami diliputi oleh perasaan dag dig dug tak
karuan.
Bu Ratna mengangguk tanda setuju.
“Teman-teman…. Aku ingin mengucapkan
terimaksih karena kalian sudah membuatku tidak
mudah marah lagi. Dan maaf kalau selama ini aku
sering menyakiti kalian dengan kata – kata atau
dengan tindakanku. Aku senang memiliki teman
seperti kalian.”terang Raﬁ.
Teman-teman mengangguk. Sedetik kemudian
terdengar tepukan tangan membahana di kelas kami.
Aku puas dan lega. Rencanaku terbukti berhasil.
Sebagai teman yang bai, kita harus salig membantu.
Bahkan untuk mengusir setan sekecil apapun.
Ka m i pu n l a n g s u n g men uju Ra ﬁ da n
merangkulnya bergantian. Raﬁ tersipu malu. Bu Ratna
mengacungkan jempolnya kearahku. Aku
mengangguk puas. Sekarang kelasku pu kembali
ceria. Kami pun dapat bermain dengan Raﬁ tanpa
takut lagi terkena bogem mentahnya. Tak ada lagi
teman yang suka marah-marah. Karena sebenarnya
marah itu salah satu alat setan untuk mengajak kita
menjadi temannya di neraka kelak. Iiiiiihhh …
menyeramkan bukan?
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Tas Kecil Uti
Ade Faulina

Hati gadis kecil itu berdebar ketika ia
melangkahkan kaki menuju masjid terdekat. Hari ini
merupakan hari yang istimewa baginya. Gadis kecil itu
tampak begitu gembira. Matanya berbinar-binar.
Sesuatu yang menyenangkan akan terjadi padanya.
Uti, gadis kecil yang periang itu begitu bersemangat
untuk menjumpai teman-temannya. Ya, ia ingin
menunjukkan sesuatu kepada mereka.
Awalnya, aku tidak menyukai perkataan Ibu
Utari yang ingin menyerahkanku kepada orang lain.
Aku sudah merasa nyaman dengan pemilikku
sebelumnya, Lana. Meskipun aku sudah jarang
digunakan aku tetap mengganggap Lana adalah
pemilikku. Aku tidak akan marah jika Lana seringkali
membawaku ke mana-mana. Baik itu saat cuaca cerah
maupun hujan. Entah itu ke tempat mengaji, sekolah,
tempat les, rumah nenek hingga saat ke pasar untuk
menemani ibunya. Aku dan Lana selalu bersamasama.
Aku merupakan tempat penyimpanan bagi
Lana. Mulai dari buku pelajaran, buku-buku bacaan,
alat-alat tulis ataupun benda-benda kesukaan Lana
lainnya. Oh ya, ada satu kebiasaan unik Lana yang
selalu dilakukannya, Lana selalu menjadikanku
sebagai tempat untuk menyimpan bungkus permen
ataupun sampah-sampah kecil sebelum dibuang ke
tempat sampah. Lana sangat menyukai kebersihan.
Aku dan Lana memiliki banyak kenangan. Makanya
aku merasa sangat kesal, ketika Ibu Utari memutuskan
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untuk memberikanku pada orang lain.
“Lana, lebih baik barang-barang bekas layak
pakai yang kamu punya diberikan kepada orang lain.
Daripada barang-barang itu hanya tersimpan begitu
saja di gudang, bagi orang lain mungkin itu bisa
berguna,” aku ingat bagaimana Ibu Utari membujuk
Lana saat itu.
“Tapi ini kan hadiah ulang tahun Lana yang
kesepuluh waktu itu, Bu. Bagaimana kalau kita berikan
barang yang lainnya saja,” ujar Lana saat mencoba
mempertahankanku.
Ibu Utari tersenyum lembut, “Iya, Ibu tahu ini
merupakan benda yang kamu sayangi. Tapi Lana tahu
tidak jika memberikan benda yang kita sayangi akan
digantikan dengan sesuatu yang jauh lebih berharga
nantinya. Jadi, tidak apa-apa jika Lana memberikan
benda tersebut kepada orang yang lebih
membutuhkan. Lagipula Lana juga jarang memakai
tas ini bukan.”
Lana terdiam sejenak. “Benar apa yang Ibu
katakan itu, Bu?” ia masih ragu dengan perkataan
ibunya.
“Lana sayang, Ibu tidak akan memaksamu. Ibu
hanya tidak ingin Lana menyia-nyiakan apa yang Lana
miliki. Lana tidak ingin bukan jika tas ini jadi barang
bekas berdebu yang hanya tersimpan di gudang. Lalu
lama kelamaan menjadi rusak?” Lana memandangiku
dengan sedih.
Memang, sudah satu tahun terakhir, Lana tidak
l a g i mem baw a k u ke m a n a - m a n a . I a h a nya
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menyimpanku dalam lemari di gudang. Lana saat itu
lebih tertarik dengan tas baru pemberian ayah yang
dibelinya dari Jakarta.
Meskipun sempat ragu, namun dengan
bujukan ibu, Lana akhirnya mengizinkan ibunya untuk
memberikanku pada orang lain. “Bu, Lana mau
memberikan tas ini kepada orang lain. Asalkan tas ini
dijaga dengan baik.”
“Baik, sayang. Tentu saja,” ujar ibu mengakhiri
percakapan hari itu.
***
Setelah satu jam lebih menunggu, akhirnya
satu per satu wajah-wajah kecil itu pun muncul dari
balik pintu. Mereka tampak begitu gembira. Mereka
menatap keluarga Lana dengan penuh selidik.
Barangkali lebih tepatnya tatapan penasaran.
“Panti Asuhan ini memang sudah jarang
dikunjungi. Letaknya yang berada di gang kecil
memang tidak mudah ditemukan,” seseorang seusia
Ibu Utari memulai pembicaraan. “Kami sangat senang
dengan kedatangan Ibu Utari dan keluarga ke sini,”
ujarnya lagi.
Ibu Utari memperbaiki letak kacamatanya.
“Terima kasih, Bu. Kami pun senang bisa berada di
tempat ini. Kami ke sini ingin memberikan sesuatu
yang barangkali bisa berguna buat anak-anak panti.”
“Alhamdulillah, mereka tentunya akan senang
sekali menerimanya,” ujar perempuan yang bernama
Ibu Diana itu dengan antusias.
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Tak berapa lama setelah diberi komando anakanak usia lima hingga delapan tahun itu mulai
membentuk barisan. Ibu Utari, Ayah dan Lana pun
mengeluarkan benda-benda dari dalam kardus yang
telah dibungkus dengan rapi. Mereka tampak ceria
saat menerima bingkisan dengan kertas warna-warni
itu. Ada yang dibungkus dengan kertas warna hijau,
merah, kuning, biru, oranye dan warna lainnya. Tidak
hanya warnanya saja yang membuat benda-benda itu
menjadi cantik, namun bingkisan itu juga dibentuk
sedemikian rupa. Ada yang dibentuk seperti permen,
kemeja, kotak, hingga ada yang dipermanis dengan
pita.
“Boleh kami buka, Bu?” tanya seorang anak
yang aku tahu
kemudian bernama Uti. “Tentu saja boleh,” sahut Ibu
Utari.
Dengan cekatan tangan kecil itu membuka
bungkusan yang berwarna biru laut itu yang diberikan
Lana kepadanya.
“Ibu lihat, Uti dapat tas!” ia dengan segera
menunjukkanku kepada ibu pengasuhnya.
“Tas Uti cantik, ayo ucapkan terima kasih
kepada Kak Lana,” kata ibu pengasuh anak-anak panti
tersebut.
Dengan malu-malu Uti mengucapkan terima
kasih kepada Lana. “Terima kasih Kak Lana. Uti akan
memakainya ketika pergi mengaji.”
Lana pun mengangguk dan tersenyum kepada
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Uti, gadis kecil berusia enam tahun itu. Sementara itu,
anak-anak lain pun bersorak gembira saat menerima
berbagai bingkisan. Ada yang menerima bingkisan
berupa pakaian, mukena, buku-buku cerita bergambar
seperti, kisah para nabi dan rasul, alat-alat tulis,
mainan, dan benda-benda lainnya.
***
Setelah kunjungan keluarga Lana, maka aku
pun berganti pemilik. Walaupun aku sudah tidak bisa
lagi bertemu dengan Lana, tapi aku tetap senang.
Karena Uti begitu menyukaiku. Seperti malam
sebelum ia berangkat ke masjid untuk belajar mengaji
seperti biasa. Uti memeriksa satu per satu kantong
yang aku miliki, membuka dan menutup resleting
apakah berfungsi dengan baik. Lalu mengenakanku di
punggungnya. Sebelum tidur Uti memasukkan buku
iqra', buku tulis dan kotak pensil ke dalam kantongku.
Kemudian dengan hati-hati meletakkanku di atas
meja.
Aku pun sangat senang ketika keesokan
harinya Uti untuk pertama kalinya membawaku ke
masjid tempat ia mengaji. Aku bisa merasakan
kembali kebahagiaan seperti dulu. Diterpa sinar
mentari, menghirup udara segar, bertemu orangorang dan mendengar tawa anak-anak. Uti dengan
riang menuju kelasnya sambil tak sabar untuk
memperlihatkan pada teman-temannya, tas yang baru
saja ia miliki. Aku tidak lagi marah kepada Lana karena
memberikanku pada orang lain. Karena aku
merupakan tas kecil yang berguna bagi Uti. Aku pun
yakin Uti akan merawat dan menjagaku dengan baik.
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